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Úvod ke sborníku 
V současné době se přechází na hodnocení výzkumných organizací podle metodiky, která 

dostala označení M17+. Jedná se o podstatnou změnu, která nabízí příležitost pro některé 

pozitivní posuny, zejména pokud jde o vytvoření lepších předpokladů pro týmovou práci 

zaměřenou na společensky využitelné komplexní výstupy předpokládající interdisciplinární 

práci a efektivní systém práce v rámci výzkumné organizace.  

Vzhledem k tomu, že to, zda budou příležitosti, které nabízí, využity, podstatným způsobem 

závisí na tom, jak se k tomu postaví ti, kteří budou podle nové metodiky hodnoceni, přičemž 

zejména pokud jde o výzkumné organizace typu vysokých škol, existuje ještě řada otázek, na 

které dá odpověď praxe, rozhodli jsme se 21. ročník tradiční vědecké konference Lidský kapitál 

a investice do vzdělání, kterou pořádá VŠFS, věnovat problematice vztahu mezi výzkumem 

a výukou, a to i pokud jde o vztah mezi publikováním výsledků výzkumu a publikacemi 

souvisejícími s výukou (učebnice, skripta, učební opory, ale i závěrečné práce studentů). 

Vycházeli jsme z toho, že univerzalita vědy znamená mj. i to, že cokoli lze učinit předmětem 

vědy, a to i vědu samotnou (její hodnocení, její roli v procesu vzdělání, cestu k jejímu uplatnění 

v praxi apod.). Navázali jsme tím na loňský ročník konference věnovaný problematice vztahu 

vědy a praxe. 

Součásti konference bylo jednání v rámci studentské sekce. 

 

Základní problémové okruhy a otázky, kterým byla na celodenním jednání věnována 

pozornost: 

1. Jak do výzkumné činnosti zapojit studenty, a to počínaje ročníkovými pracemi, tak 

návazně i závěrečnými: 

- Jakým způsobem informovat uchazeče o studium a návazně studenty o výzkumu, který na 

vysoké škole probíhá a do kterého se mohou zapojit. 

- Jak přejít od vymezení perspektivních směrů výzkumu k zadání ročníkových a závěrečných 

prací.  

2. Jak rozvíjet týmovou práci v oblasti výzkumu z hlediska interdisciplinárního přístupu 

i z hlediska mezigeneračního přenosu poznatků a zkušeností: 

- Jaké jsou zkušenosti s podporou týmové práce. 

- Jak do týmové práce zapojit kvalitní pedagogy, kteří mají nedostatečnou publikační činnost. 

- Jak pěstovat návyky studentů k týmové práci. 

3. Jakou formou začlenit do výuky nejnovější poznatky získané vlastním výzkumem: 

- Které publikace prezentující nejnovější poznatky jsou nejvhodnější k tomuto účelu a jak je 

zahrnout do systému hodnocení výzkumu. 

- Které formy výuky jsou k osvojení nejnovějších poznatků nejvhodnější a jakou metodiku 

výuky využít. 

4. Jak motivovat studenty k tomu, aby si po absolvování vysoké školy doplňovali poznatky 

v oboru svého působení a využívali i přirozené vazby na „mateřskou“ vysokou školu: 

- Jak udržovat vztahy s absolventy. 

- Jaké informační prostředky při prezentování původních poznatků, které byly při výzkumu na 

příslušné vysoké škole získány, využít. 

5. Jak posílit význam doktorského studia z hlediska prohloubení vztahu mezi původním 

výzkumem a jeho společenskými aplikacemi: 

- Jak zapojit doktorandy a návazně pak absolventy doktorského studia do výzkumné činnosti. 

- Jak využít absolventy doktorského studia působící v soukromé i veřejné sféře k posílení 

spojení výzkumu s praxí. 

6. Jak identifikovat nejperspektivnější směry výzkumu na vysoké škole a jak je účinně 

podpořit, jak z tohoto hlediska plně využít výzkumný potenciál, kterým vysoká škola 

disponuje: 
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- Jaká jsou kritéria, podle nichž lze identifikovat nejperspektivnější směry výzkumu. 

- Jak dosáhnout toho, aby každý akademický pracovník, jehož součástí je i podíl na výzkumu, 

byl vhodnou formou zapojen do výzkumu s uplatnitelnými a hodnotitelnými výstupy. 

Okruh výše uvedených problémových okruhů a otázek je otevřený, slouží k inspiraci a 

podpoře hledání dalších témat. Očekáváme, že na konferenci budou jednotlivá témata 

projednání v kritické a pracovní atmosféře. 

 

Několik úvodník poznámek ke struktuře a obsahu sborníku 
Příspěvky jsou rozděleny do dvou částí: 

- Příspěvky přednesené v hlavní sekci 

- Příspěvky přednesené ve studentské sekci 

 

Příspěvky přednesené v hlavní sekci jsou řazené podle míry obecnost (od obecných problémů 

ke konkrétním): 

1. Příspěvek R. Valenčíka a P. Wawrosze je věnován „zastřešujícímu“ tématu přístupu, který 

na VŠFS uplatňuje tým zabývající se změnami v ekonomice souvisejícími s růstem role odvětví 

produktivních služeb; tyto změny si vyžadují i změnu základních paradigmat v oblasti 

ekonomické teorie. (Není zařazen jako recenzovaný text.) 

2. Příspěvek doyena výše uvedeného týmu V. Pavláta se zabývá metodologickou problematikou 

uplatnění interdisciplinárního přístupu, který je při využití ekonomické teorie k řešení 

praktických problémů nezbytný. (Prošel recenzním řízením a je zařazen jako recenzovaný text.) 

3. Příspěvek J. Šetka se zabývá problematikou jedné z významných oblastí produktivních 

služeb – zdravotnictví, a to přímo z hlediska role vzdělání v této oblasti. (Prošel recenzním 

řízením a je zařazen jako recenzovaný text.) 

4. Příspěvek N. Petrů a A. Tomáškové přesahuje do oblasti rodinných firem. (Prošel recenzním 

řízením a je zařazen jako recenzovaný text.) 

5. Příspěvky uveřejněné v hlavní sekci uzavírá text B. Štědroně věnovaný nové vědecké 

disciplíně – manažerské politologii. (Není zařazen jako recenzovaný text.) 

 

Příspěvky uveřejněné ve studentské sekci (zpracované při přípravě konference a přednesené na 

konferenci) jsme uveřejnili v následujícím pořadí: 

- Příspěvky, které přímo reagovaly na otázky položené v rámci projektu konference. 

- Příspěvky související se vztahům 4. průmyslové revoluce a konstituováním odvětví 

produktivních služeb. 

- Příspěvky věnované otázce reformy penzijního systému (ukázalo se, že o toto dílčí téma 

související s růstem role odvětví produktivních služeb byl velký zájem). 

- Příspěvky věnovaném dalším otázkám aktuálním pro rozvoj, uchování a uplatnění schopností 

mladé generace studující na vysoké škole. 

Zařadili jsme všechny příspěvky, které obsahovaly nějakou „jiskřící“ myšlenku, protože ve 

svém souhrnu dávají více i méně vyzrálé příspěvky velmi cenný pohled na to, jak problémy, 

kterým se konference věnovala, vidí studenti.  
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Příspěvky v hlavní sekci 
 

 

ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ VÝCHODISKA EKONOMIE 

PRODUKTIVNÍ SPOTŘEBY 
 

THE ELEMENTARY THEORETICAL BASIS OF PRODUCTIVE 

CONSUMPTION ECONOMY 
 

RadimValenčík, Petr Wawrosz 

 

Ekonomie produktivní spotřeby je logickým pokračováním hlavního proudu vývoje 

ekonomické teorie, přesahem základního paradigma, které se vyvinulo v rámci neoklasické 

ekonomie, teoretickou oporou predikce a analýzy konstituování odvětví produktivních služeb 

orientovaných na rozvoj a uchování lidského kapitálu jako dominantního ekonomického 

sektoru. 

Podobně jako v dřívějších etapách vývoje ekonomické teorie, vzniká ekonomie produktivní 

spotřeby spojením podnětů z oblasti vývoje teorie (v tomto smyslu hovoříme o logickém 

pokračování vývoje stávajícího poznání) a současně podnětů z oblasti praxe (v tomto smyslu 

hovoříme o historické podmíněnosti stávajícího poznání). 

Podíváme-li se na dějiny ekonomické vědy, vždy když dochází k významnějším změnám 

paradigmatu, které je spojeno s hlavními i dílčími směry rozvoje ekonomického poznání, 

můžeme rozlišit horizontální a vertikální linii: 

- Přesah stávajícího poznání ve směru plynutí času, který má podobu logicky popsatelného 

posunu poznání.  

- Reakci na změnu společenských podmínek, kdy se teorie stává oporou praktického konání 

zaměřeného na provedení změn, pro které nazrála doba, kdy teorie odpovídá na otázky, které 

začínají být pociťovány a chápány jako významné z hlediska reálného dění, praxe těch 

subjektů, které mohou reálné dění ovlivnit. 

K tomu několik poznámek: 

- Z hlediska rozlišení hlavního proudu rozvoje teorie je nutné rozlišit hlavní a dílčí přesahy. 

Hlavní přesah se pozná podle toho, že propojuje překonání problémů, na které narazily dílčí 

přesahy. Umožňuje vidět z nadhledu, proč probíhal tak, jak vývoj teorie probíhal.  

- K překonání starého paradigma dochází vždy, když k tomu nazrají společenské podmínky, 

když se začne různými formami projevovat to, že existuje společenská poptávka po teorii 

vycházející z nového paradigma, když je tato poptávka postupně rozpoznávána, přičemž 

současně z pozic nově se rodícího paradigma jsou rozpoznávány omezení teorie vycházejícího 

ze starého paradigma a je nacházena interpretace přesahu umožňujícího jejich překonání. 

 

Klasická ekonomie 

Klasická ekonomie (spojená především se jmény A. Smitha a D. Ricarda) byla teoretickou a 

návazně i ideovou oporou změn spojených s dovršením průmyslové revoluce. Odhaluje 

význam dělby práce a trhu, definuje model směnného vztahu založeného na pracovní teorii 

hodnoty, současně si všímá i určitých problémů, které jsou s tímto modelem spojeny. Teorií 

tříd odvozenou od vlastnictví jednotlivých výrobních faktorů hledá i svého adresáta – třídu 

vlastníků kapitálu, která reprezentuje ekonomický sektor, který se v dané době prosazuje jako 

dominantní. Spotřebu chápe v případě vlastníků práce jako reprodukci jejich pracovní síly, 

v případě kapitalistů pak jako investování do rozšíření výroby, přičemž si začíná uvědomovat i 
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význam technického pokroku. Výrobu chápe jako proces opakované reprodukce, jako proces 

rozšiřování a technického zlepšování. 

Marxův koncept politické ekonomie přejímá základní paradigma klasické ekonomie a snaží se 

jej využít ve dvou směrech: K popisu příčin společenské nerovnosti a k hledání historického 

kontextu změny, která by tehdejší formu nerovnosti odstranila: 

- Pokud jde o první dílčí směr rozvoje ekonomické teorie dlužno poznamenat, že jakkoli byla 

jeho teorie nadhodnoty v jeho době fascinující, neobstála v další vývoji teorie ani logicky ani 

historicky. Ukázalo se, že obsahuje určité rozpory, především, jak se ukázalo později, však 

neodpovídá dynamice změn, které do ekonomiky vnášejí inovace. Proto i praktická využitelnost 

teorie nadhodnot k pokusu o vytvoření ekonomického systému založeného na společenském 

vlastnictví nepřinesla očekávaný (z hlediska teoretických předpokladů) pozitivní historický 

vzestup. 

- Pokud jde o druhý dílčí směr, zde zůstal Marxův odkaz významným podnětem pro další rozvoj 

společenských věd, umožnil formulovat důležité pojmy pojetí vývoje společnosti jako přírodně 

historického procesu (procesu přeměny přírody společností, od kterého se odvíjí proces 

sebeutváření společnosti), ukázal význam ekonomické teorie při analýze těch vztahů ve 

společnosti, které jsou na jedné straně podmíněny úrovní rozvoje výrobních sil, na druhé straně 

vytvářejí společenskou základnu podstatně ovlivňující ostatní společenské vztahy i ideovou 

oblast.  

Malthus upozorňuje z pozice klasické ekonomie na přírodní omezení ekonomického procesu. 

Jeho myšlenky pak ožívaly a ožívají dodnes v různých podobách, ovšem spíše jen proto, aby 

zvýraznily význam technického pokroku a zejména pak inovací spojených s tendencí 

postupného osvobozování ekonomického procesu z jeho závislosti na množství přírodních 

zdrojů (surovin a energií). 

 

Neoklasická ekonomie 

Vyvíjející se v několika fázích od počátečního (ale zlomového) období reprezentovaného 

zejména E. Böhm-Bawerkem přes vypracování teorie firmy (Marshal), rozlišení dokonale a 

nedokonale konkurenčního prostředí (Chamberlain), formulování a úpravy do uživatelky 

vhodné podoby modelu všeobecné rovnováhy (od Wallrase k Paretovi) až po teorii rozdělování 

(J. Clarke) a teorii úroku (I. Fisher) založených na využití mezních veličin.  

Základními charakteristikami neoklasické ekonomie je: 

- Pojetí spotřebitele jako racionálního subjektu, který maximalizuje svůj užitek (odvozený od 

jeho preferencí). 

- Pojetí ekonomického procesu jako jednorázového aktu, který začíná výrobou a končí 

spotřebou (opouští se reprodukční pohled). 

- Důraz na objasnění lidského chování z hlediska výběru alternativ. 

- Odmítnutí klasického modelu směny, pojetí směny v její dvojí určenosti jako výsledku 

vyrovnání mezních nákladů (v podobě mezní míry transformace produktu) při výrobě 

jednotlivých statků s mezním užitkem (mezní míry substituce ve spotřebě) při spotřebě statků. 

Hlavním podnětem pro neoklasický převrat byla skutečnost, že došlo k výraznému zvýšení 

množství prostředků, které měli vlastníci pracovní síly k dispozici. Spotřeba již přestala být 

pouhou reprodukcí pracovní síly, ale stává se oblastí, kde dochází k výběru různých alternativ 

spotřeby podle individuálních preferencí spotřebitelů a v souladu s jejich příjmovými 

možnostmi. Klasická ekonomie se touto problematikou zabývat nemusela, protože v době 

redukce příjmů na základ prosté reprodukce vlastníka práce jako spotřebitele byl význam 

rozhodování o alternativách spotřeby okrajový. 

 

 

 



7 

 

Směry, které se snaží překročit základní paradigma neoklasické ekonomie 

Neoklasická ekonomie dodnes zůstává hlavní teoretickou bází ekonomické teorie, i když po 

celou dobu jejího vývoje a i v současné době existuje řada pokusů o přesah jejího paradigmatu. 

Podívejme se na některé z dílčích (byť v řadě případů i velmi významných) přesahů 

neoklasického paradigmatu: 

 

Schumpeterova teorie inovací 

Schumpeterova teorie inovací vyrostla z půdy neoklasické ekonomie. Je dynamickou teorií, tj. 

teorií, která popisuje změny, dynamiku změn typy změn v ekonomickém systému. Ústředním 

pojmem je „inovace“, který vychází z Böm-Baverkova pojmu „oklika“ (resp. zprostředkování). 

Ekonomiku popisuje J. Schumpeter jako oblast šíření inovací, resp. inovačních vln, jejichž 

nejvýznamnějším zdrojem je technický pokrok. Dává poměrně komplexní typologii inovací a 

ukazuje jejich souvislost se vznikem a rozdělením přebytku nad náklady. Rozlišuje pozici 

inovátora (podnikatele) a finančníka (kapitalisty). Zdůrazňuje pozitivní význam „dočasného“ 

monopolu založeného na inovacích oproti ostatním formám monopolů. I když jeho koncept 

nepoužívá konzistentní matematický aparát, přispěl k objasnění dynamiky průmyslové 

revoluce (F. Braudel Dynamika Kapitalismu), zlepšení ekonomického postavení vlastníků 

pracovní síly (šíření inovačních vln jako faktor působící na zvyšování ceny práce 

v konkurenčním prostředí), překonání představ „chmurných ekonomů“ (Malthuse a spol., 

později ekonomů sdružených na Římský klub) o nemožnosti neomezeného růstu s rostoucí 

dynamikou.  

 

Institucionální ekonomie 

Institucionální ekonomie je považována za jeden z nejperspektivnějších směrů překonávajících 

neoklasickou ekonomii. Ústředním pojmem jsou „transakční náklady“, v nichž teorie nachází 

příčinu vzniku firmy a institucí, prostřednictvím kterých se realizuje veřejná volba). Existence 

transakčních nákladů (náklady na každý akt směny či veřejné volby) objasňují řadu 

ekonomických a sociálních jevů.  

 

Teorie her 

Teorie her vychází z rámců neoklasické ekonomie, i když její důraz na důsledné použití 

matematických prostředků podstatným způsobem posouvá vymezení některých jejích 

základních pojmů, včetně pojmu „preference“, který je s neoklasickou ekonomií bytostně spjat. 

Teorie her poukazuje na problémy jeho vymezení. Pozornost nejdříve (v rámci 

nekooperativních her) zaměřuje na popis lidského chování, který nelze vtěsnat do rámců 

optimalizace chování jednotlivce, ale je nutné uvažovat existenci dalších subjektů, kteří se 

chovají v souladu se svými preferencemi. K tomu nabízí velmi propracovaný matematický 

aparát. Návazně pak v rámci teorie kooperativních her nastoluje otázku toho, čím je podmíněno 

či určeno rozdělení přebytku, který vzniká kooperací (směnou, veřejnou volbou, rolí arbitra, 

kterého znávají kooperující strany apod.), aby následně odhalila nesmírnou složitost této 

problematiky a využitelnost matematických prostředků při jejím řešení. Teorie her nejenže 

podstatně zpřesňuje původní neoklasický aparát, ale s využitím matematického aparátku 

odhaluje filozofickou povahu pojetí různých alternativ matematického vymezení základních 

pojmů.  

 

Keynesiánská makroekonomie 

Keynesiánská makroekonomie se snaží najít nástroje regulace a povzbuzení ekonomického 

růstu tak, aby byly zmírněny cykly, resp. aby nedocházelo k devastujícím krizím založených na 

řetězové reakci útlumu ekonomiky (v důsledku „samopříčinného“ snižování příjmů s tím 

spjatých negativních očekávání vedoucích ke zvýšení úspor). Klíčovým pojmem je „výdajový 
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multiplikátor“, který lze využít k vyvolání opačné řetězové reakce založené na opakované 

přeměně příjmů ve výdaje a výdajů v příjmy (tzv. stimulaci poptávky). Všímá si vlivů, které 

omezují účinnost výdajového multiplikátoru, a snaží se vytvořit komplexní modely, které by 

byly oporou pro prognózu vývoje ekonomiky a pro její regulování nástroji, které má k dispozici 

vláda a centrální banka. V rozlišení spotřeby domácností a investic firem zůstává plně v rámci 

neoklasické ekonomie.  

 

Teorie strany nabídky (jako alternativa keynesiánské ekonomie) 

Teorie strany nabídky (jako alternativa keynesiánské ekonomie upozorňuje na problémy, které 

vznikají nadužíváním poptávkové stimulace ekonomiky, a to zejména v souvislosti s podporou 

setrvačných trendů na úkor inovační adaptace ekonomiky na změny koneckonců přírodních 

omezení pro její růst. V návaznosti na to si všímá role technického pokroku, vzdělání, role 

institucí, apeluje na význam nízké daňové zátěže. 

 

Teorie blahobytu 

Teorie blahobytu, dnes již opuštěná, byla jedním z nejvíce bizarních útvarů, jaký se vyvinul a 

byl široce sdílen ekonomickou teorií. Pokusila se reagovat na dobovou poválečnou objednávku 

nalezení teoretických nástrojů, které by dokázaly optimalizovat míru sociálně zaměřeného 

přerozdělení. Vycházela z některých chybných předpokladů – například, že trhu nutně vede 

k divergenci bohatství, nebo že je nutné řešit dilema rovnosti a efektivnosti. Ilustruje význam 

použití exaktních prostředků v ekonomické teorii. V tomto smyslu ovlivnila rozvoj teorie 

veřejné volby a zejména teorii kooperativních her. Její neoklasický základ (zejména konstrukce 

křivky dosažitelného užitku inspirovaný konstrukcí hranice produkčních možností) však zůstal 

nedotknut, přitom právě v něm tkví „úkrok stranou“, který tato teorie předvedla. 

 

Teorie veřejné volby 

Teorie veřejné volby vzniká sice již před 2. světovou válkou, plný rozkvět však dosahuje až 

v obdobích socializujících tendencí v ekonomické teorii. Poukazuje na řadu selhání veřejné 

volby, tj. na omezené možnosti nahrazovat nerozvinutost trhu nástroji veřejné volby, odhaluje 

celou škálu vládních selhání a poskytuje určité nástroje jejich identifikování. Přispěla 

k rozpracování a využití exaktních nástrojů v ekonomické teorii, rozvoji teorie kooperativních 

her a k dynamičtějšímu pohledu na trh, resp. k pochopení toho, že v řadě případů tzv. „tržních 

selhání“ se jedná o nevyvinutost trhu. 

 

Behaviorální ekonomie 

Behaviorální ekonomie zpochybňuje předpoklad dokonalé, resp. dostatečné racionality 

spotřebitele. Tím podstatným způsobem narušuje celkový koncept a celkové paradigma, se 

kterými neoklasická ekonomie přichází. Všímá si role jednotlivých složek lidské psychiky, 

empiricky identifikuje a teoreticky analyzuje celou řadu typických selhání lidské psychiky. 

Výrazně se zasloužila o rozšíření využití experimentálních metod v ekonomii. I když je kritická 

k některým zásadním předpokladům neoklasické ekonomie, v pojetí užitku, resp. preferencí 

zůstává v jejím lůně.  

 

Neoricardiánství a reprodukční ekonomie 

Neoricardiánství a reprodukční ekonomie se v několika modifikacích a několika vlnách 

pokoušely vrátit do ekonomické teorie reprodukční pohled (pohled založený na neustálém 

opakování výroby a užití výsledku výroby v dalším výrobním aktu, např. Sraffova „výroba 

zboží pomocí zboží“), který neoklasická ekonomie opouští, resp. obětovává tomu, v čem 

spočívá podstata jejího přístupu. Lze zmínit i dva články F. Neumanna, v nichž formuluje 

představu teoretického konceptu, ve kterém jsou všechny statky redukovány na mezistatky. 
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Některé z prací, které na půdě reprodukční ekonomie vznikly, se pokusily eliminovat 

nedostatky v Marxově teorii nadhodnoty. Reprodukční schémata se do hlavního proudu 

ekonomické teorie nepodařilo vrátit zejména proto, že se žádnému směru do nich nepodařilo 

zabudovat Schumpeterovu teorii inovací. 

 

Teorie lidského kapitálu 

Teorie lidského kapitálu se snaží o překonání zastaralého konceptu tří výrobních faktorů (práce, 

půda, kapitál), který vznikl ještě v dávných dobách klasické ekonomie. Všímá si, že lidský 

kapitál vzniká investicemi „do člověka“, do jeho schopností, podobně jako kapitál vzniká 

investicemi do půdy, do jejího přetváření, do její přeměny v nástroje a technologie. Teorie 

lidského kapitálu vznikla na půdě neoklasické ekonomie a nedokázala se vyrovnat s jejím 

zásadním předpokladem (a omezením), totiž tím, že spotřeba končí užitkem. Pouze dílčím 

způsobem věnovala pozornost zpětnému vlivu některých forem spotřeby (resp. toho, co se 

neoklasické ekonomii jeví jako spotřeba) na výrobu.  

 

Ekonomie produktivní spotřeby (proč a v čem je hlavním přesahem) 

Z tohoto hlediska ekonomie produktivní spotřeby: 

1. Překonává hlavní paradigma neoklasické ekonomie, podle které spotřebitel maximuje svůj 

užitek v souladu se svými preferencemi. Mechanismus preferencí založený na subjektivně 

pociťovaném prožitku považuje nikoli za cílotvorný, ale rozhodovací, a to z hlediska orientace 

na dlouhodobou strategii využití současného příjmu do pořizování a využívání aktiv 

umožňujících zvyšovat současnou hodnotu budoucího příjmu. 

2. Z tohoto hlediska přebírá některé inspirace a poznatky behaviorální ekonomie, které 

poukazují na to, že lidská psychika se rodila v určité prostředí, její fungování má určitou 

setrvačnost a existují výrazně odchylky faktického rozhodování jednotlivců a skupin 

jednotlivců od optimálních rozhodnutí. Všímá si takových jevů, jakými jsou například přenos 

prožitků z finálního uspokojení potřeby na podmínky, prostředky a činnosti, kterými může 

k uspokojení potřeby dojít. Fenomén přenosu prožitků na jedné straně zvyšuje intenzitu 

motivací vedoucích k naplnění dlouhodobé strategie, zefektivňuje volbu, může však současně 

vést k několika typům selhání lidské psychiky. Podobných propojení mezi behaviorální 

ekonomií a ekonomií produktivní spotřeby, které jsou výrazným přesahem neoklasické 

ekonomie, je více. 

3. Zásadním způsobem přehodnocuje a přepracovává koncept ekonomie blahobytu tím, že 

hranici dosažitelného užitku nahrazuje hranicí dosažitelného budoucího příjmu (resp. současné 

hodnoty dosažitelného budoucího příjmu). Ukazuje a dokazuje, že za určitých podmínek může 

být dosaženo optima, kdy rovnost (interpretována jako rovnost možností využívat investiční 

příležitosti dle míry jejich výnosnosti) je současně pareto-efektivní. Předpokladem je ovšem 

zdokonalování kapitálového trhu, a to zejména v oblasti investování do rozvoje a uchování 

lidského kapitálu. Na základě toho navrhuje komplex reforem v oblasti sociálního investování 

a sociálního pojištění, které jsou nezbytné pro to, aby odvětví produktivních služeb mělo 

reálnou ekonomickou základnu pro svou expanzi jako dominantního odvětví.  

4. Nabízí rozsáhlé uplatnění pro teorii kooperativních her v oblasti HCC (kontraktů týkajících 

se lidského kapitálu), které jsou nezbytné pro zdokonalování kapitálového trhu příslušným 

směrem. K tomu nabízí i příslušný model kapitálového trhu, který podstatným způsobem 

překonává nedostatky neoklasického modelu zaměřeného na objasnění úroku. 

5. Konkretizuje tak představu teorie veřejné volby o hlavních směrech vývoje a zdokonalování 

trhu. 

6. Využívá koncept Schumpeterovy teorie inovací k popisu změny související s konstituováním 

odvětví produktivních služeb jako dominantního ekonomického odvětví, tj. změny srovnatelné 

svým významem, obsahem a převratností s průmyslovou revolucí. Dává na tomto základě 
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model růstu ekonomiky, který vychází z podstatného zvyšování intenzity i převratnosti inovací, 

který umožňuje růst neomezený a s rostoucí dynamikou. 

7. V této souvislosti se vrací k reprodukčnímu pojetí ekonomiky, kdy spotřeba (včetně spotřeby 

jednotlivců a domácností investičního charakteru) je chápána jako akumulace a uchování 

lidského kapitálu, který zpětně působí na ekonomiku jako nejvíce dynamický a nejvíce 

dynamizující výrobní faktor. 

8. Překonává některá omezení keynesiánského rozlišení spotřeby domácností a investic firem, 

ukazuje reálné trendy ve vývoji spotřeby a investování domácností jak ve směru produktivní 

spotřeby (v případě příjmově středních vrstev), tak ovšem i ve směru investování do 

společenské pozice (v případě příjmově vyšších vrstev). Ukazuje na rizika setrvačného růstu 

v důsledku nadužívání efektu multiplikátoru ke stimulaci ekonomického růstu, který je 

setrvačný v tom smyslu, že neotevírá prostor pro mnohem plnější uplatnění lidského faktoru 

jako výrobního faktoru zvyšujícího intenzitu a převratnost inovací. 

9. Využívá inspirace institucionální ekonomie k identifikování role státu při snižování 

transakčních nákladů na HCC a při omezování vlivu investování do společenské pozice na 

omezování využívání investičních příležitostí. 
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O INTERDISCIPLINÁRNÍM PŘÍSTUPU VE VĚDĚ  

A VE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUCE 
 

ABOUT INTERDISCIPLINARY APPROACH IN SCIENCE  

AND HIGHER EDUCATION 
 

Vladislav Pavlát 

 

Abstrakt 

Pojem „interdisciplinarita“ v řadě jazyků je v humanitních vědách užíván ve smyslu 

„interdisciplinární výzkum“. Naproti tomu v oblasti universitního vzdělávání je většinou 

používáno pojmu „interdisciplinární vzdělávání.“ Mezi „bariéry“ (překážky) omezující 

možnosti aplikace interdisciplinárního přístupu v oblasti vědy a výzkumu (a v dalších 

oblastech) mj. patří: (a) úskalí volby orientace vědeckého výzkumu; (b) odlišná míra 

interdisciplinarity v různých oborech; (c) obtížnost kvantitativního měření stupně 

interdisciplinarity včetně pochybnosti o vypovídací schopnosti existujících indexů 

interdisciplinarity. V druhé části stati jsou obsaženy návrhy na modernizaci vysokoškolské 

výuky zavedením výuky podložené aplikací interdisciplinárního přístupu a zaváděním moderní 

informační techniky a technologie.  

 

Abstract 

The purpose of the article is to analyze the current understanding of the interdisciplinary 

approach and the possibilities of its application in the humanities, and to assess the obstacles 

that stand in the way of its application. The term "interdisciplinarity" in a number of languages 

is used in the humanities as "interdisciplinary research". The term "interdisciplinary education" 

is used mostly in the field of university education. Among the "barriers" limiting the 

possibilities of applying the interdisciplinary approach in the field of science and research (and 

in other areas), among others, are: (a) the pitfalls of choosing the orientation of scientific 

research; (b) different degrees of interdisciplinarity in different fields; (c) the difficulty of 

quantifying the level of interdisciplinarity, including doubts about the ability to interpret 

existing interdisciplinarity indices. The second part of the paper contains suggestions for the 

modernization of university education by introducing teaching based on application of 

interdisciplinary approach and introduction of modern information technology and technology. 

 

Klíčová slova 

Interdisciplinární přístup, interdisciplinarita, interdisciplinární výuka, terminologie vědních 

oborů, překážky aplikace interdisciplinárního přístupu  

 

Key words 

interdisciplinary approach, interdisciplinarity, interdisciplinary education, question of 

terminology, barriers to disciplinarity 

 

JEL 

A23, B40, B41 

 

Úvod  

Odvolávat se na nezbytnost interdisciplinárního přístupu – ať již ve vědeckém výzkumu nebo 

ve vzdělávacím procesu – se v posledních letech stává jakousi floskulí, kterou mnozí autoři 

pokládají za nutné zdůrazňovat. V literatuře je pojetí a měření interdisciplinarity stále velmi 
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frekventovaným tématem. Překvapuje, že interdisciplinární metoda dlouho nebyla řazena mezi 

metody vědecké práce (Pstružina, 1999).  

Vzdávat hold interdisciplinárnímu přístupu a skutečně tento poměrně složitý přístup při 

vědeckém bádání prakticky uplatňovat rozhodně není jedno a totéž. 

V tomto článku autor omezuje své úvahy na oblast humanitních věd, zejména oblasti 

ekonomických věd a dalších oboru s nimi spjatých. Přímo nezabývá se interpretací vztahů mezi 

řadou dalších pojmů, které souvisí s pojmem interdisciplinarity (tzv. transdisciplinarita, 

multidisciplinarita, aj.).  

Vzhledem k tomu, že se různé vědní obory navzájem ovlivňují – některé více (např. vliv fyziky 

na některé humanitní vědy) a jiné méně, není na škodu ve vhodných případech hledat případy 

vzájemného ovlivňování tam, kde to může přispět k hlubšímu chápání interdisciplinárního 

přístupu a možností jeho aplikace jak ve vědeckém bádání, tak ve vzdělávacím procesu.  

Z praktických důvodů je tento článek rozdělen na dvě části: v první části výkladu je pojednáno 

o interdisciplinárním přístupu ve vědecké práci (s odkazy na použitou vybranou literaturu); 

v druhé části výkladu je pojednáno o možnostech využití této metody v oblasti 

vysokoškolského vzdělávání.  

 

1 K dnešnímu pojetí interdisciplinárního přístupu ve vědě 

V současné době je interdisciplinární přístup pokládán za jednu z velmi užitečných metod 

vědecké práce. V následujícím textu je pojednáno o tom, jak je tato metoda definována, v čem 

spočívá její užitečnost a na jaké překážky naráží její aplikace v humanitních vědách.  

 

1.1 Výchozí poznámky  

Princip vymezení předmětu zkoumání náleží mezi významné zásady nejen ve vědecké práci, 

ale i při její popularizaci. Při četbě některých volnějších úvah v popularizačních článcích, 

týkajících se různých oblastí vědy z pera různých autorů v denním tisku a mnoha odborných 

časopisech, se někdy zdá, že ten či onen autor vlastně ani dobře neví, o čem píše, nevymezí-li 

správně předmět svého zkoumání.  

Začíná-li vymezení předmětu zkoumání hledáním vhodné definice daného jevu nebo procesu, 

je to určitě zcela legitimní. Avšak i zde lze snadno narazit na různé překážky, neboť dané 

skutečnosti, které mají být zkoumány, často mívají velmi složitou povahu, komplikovanou 

vnitřní strukturu, a je nutné je zkoumat z různých hledisek. Kromě toho bývají zkoumány za 

různým účelem, takže každou definici je užitečné prozkoumat také z hlediska jejího účelu a tím 

se uchránit před přejímáním definic omezeného významu (např. definic, zformulovaných i jen 

pro určitou stať, aby autor zdůraznil svůj názor, lišící se od názorů jiných autorů).  

Situaci komplikuje dále i to, že např. jeden a týž jev nebo proces lze definovat na různém stupni 

obecnosti, k čemuž obvykle směřují tzv. slovníkové definice. Určitým paradoxem se zdá být i 

to, že čím je určitá definice obecnější, tím méně je vhodná pro pochopení zvláštních případů; 

obdobně z abstraktní definice někdy bývá obtížné pochopit, na jaké konkrétní jevy a procesy 

se vztahuje. Výše uvedené skutečnosti se mohou na první pohled zdát i banální, avšak 

nerespektováním uznávaných zásad vědeckého bádání se daný badatel může zbytečně vystavit 

kritice (zejména v případech, dotkne-li se vědomě nebo nevědomky nějakého „opevněného 

zájmu“). Dějiny moderní vědy – od Galilea, Koperníka až po Einsteina a další vědce – jsou 

toho názorným dokladem. 

Příklady soudobých „slovníkových“ (encyklopedických) definic slova „interdisciplinarita“, 

které jsou v této stati uvedeny zejména z ilustračních důvodů, nasvědčují tomu, že ani vědecky 

fundované moderní slovníky encyklopedického charakteru (zejména tehdy, nejsou-li 

periodicky aktualizovány a revidovány), mohou nechtěně přispět k dnes tak častému (ale 

bohužel mnohdy i záměrnému) matení pojmů.  
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Etymologicky pojem „interdisciplinarita“ nepatří mezi nesrozumitelné pojmy, avšak dále 

uvedené příklady svědčí o tom, že jeho obsah může být vymezován různým způsobem. Od toho 

pak se odvíjí jeho dnešní odlišná pojetí i jeho výklad (nezřídka i nad běžný rámec). Pokud 

nesledujeme historický vývoj pojetí interdisciplinárního přístupu jako nástroje bádání, je ošidné 

porovnávat definice pojmu interdisciplinarity pocházející z různých dob. Zde je na místě 

připomenout, že se jednotlivé obory humanitních věd obvykle nerozvíjejí toutéž rychlostí. Tato 

skutečnost se může promítat do oblasti vědecké terminologie různých oborů. Existují případy, 

kdy se některé obory zmocňují terminologie jiných, příbuzných oborů, a vykládají si běžné 

termíny „po svém“. Takto může vznikat neuvěřitelné matení pojmů.  

 

Definice a vztah mezi pojmy „interdisciplinární přístup“ a „interdisciplinarita“ 

Z téměř nekonečného dnešního portfolia slovníkových definic ocitujme nejprve definici pojmu 

„interdisciplinární přístup“ v podání Atlasu filosofie vědy: 

„Interdisciplinární přístup je v metodologické literatuře tradován jako něco, co je mezi dvěma 

disciplínami a co nepokrývá žádná z nich. Ono nepokrytí je pociťováno jako potřeba, neboť v 

tomto prostoru se vyskytují anomálie, nebo problémy, které je nutné objasnit má-li být 

dosaženo postupu v poznání. Na této ploše vzniká nová disciplína, nebo věda. Klasickým 

příkladem může být biofyzika, biochemie, ale také např. ekonomická statistika, nebo 

ekonometrie.“ (nb.vse.cz/kfil/win/atlas1/interdis.htm) Podobné definice lze nalézt i v mnoha 

zahraničních encyklopediích.  

Samotné slovo „interdisciplinarita“ (jako substantivum) v některých jazycích bývá 

ztotožňováno s interdisciplinárním výzkumem. (Wikidata, 2018).  

V mnoha jazycích slovo „interdisciplinarita“ neexistuje nebo běžně se tohoto výrazu nepoužívá. 

V citované příručce Wikidata např. ani není uveden jeho český nebo slovenský ekvivalent. 

Mnohem běžněji je zmiňováno adjektivum „interdisciplinární“ v mnoha slovnících a 

příručkách v různých významových spojeních (např. ve známém americkém slovníku Merriam 

Webster, 2018).  

V angličtině je pojem „interdisciplinarita“ chápán jako „kombinace dvou nebo více 

akademických disciplin v jedné činnosti“ („combination of two or more academic disciplines 

into one aktivity“, tj. do jedné činnosti, např. do jednoho výzkumného projektu), tedy tento 

výraz znamená mezioborový (interdisciplinární) výzkum (interdisciplinary research). V oblasti 

universitního vzdělávání jsou v Anglii (i mnoha jiných zemích včetně ČR) pro řešení 

výzkumných projektů běžně sestavovány tzv. mezioborové týmy. 

V německém jazyce se pojmu „interdisciplinarita“ (jako substantiva) běžně používá 

(„Kompositwissenschaft aus zwei oder mehreren wissenschatlichen Teilgebieten“, resp. jako 

„interdisziplinaere Forschung“, Wikidata,2018) 

Ve většině evropských jazyků je výraz „interdisciplinarita“ (podstatné jméno) i výraz 

„interdisciplinární“ (přídavné jméno) znám a je používán. Platí to pro románské jazyky 

(francouzština, italština, španělština, portugalština, rumunština), pro germánské jazyky 

(němčina, vlámština, dánština, švédština, norština) i pro řadu slovanských jazyků (čeština, 

ruština, polština, bulharština).  
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Tabulka 1 

Jazyk Přídavné jméno  

interdisciplinární 

Podstatné jméno  

interdisciplinarita 

Francouzsky interdisciplinaire interdisciplinarité 

Španělsky interdisciplinario Interdisciplinariedad 

Italsky interdisciplinare interdisciplinarieta 

Anglicky interdisciplinary interdisciplinarity 

Německy interdisziplinär Interdisziplinarität 

Holandsky interdiscipline interdisciplinariteit 

Česky interdisciplinární interdisciplinarita 

Polsky interdyscyplinarny interdyscyplinarność 

Rusky междисциплинарный  междисциплинарность  
Pramen: jazykové příručky 

 

V některých jazycích (avšak nikoliv ve všech výše uvedených) je podstatné jméno 

„interdisciplinarita“ chápáno jako ekvivalent výrazu „interdisciplinární výzkum“ (tj. jako 

vlastnost badatelské činnosti). Naproti tomu „interdisciplinárním,“ nemusí být jen výzkum, ale 

i jiné činnosti, např. vzdělávání, diskuse apod. Toto rozlišení je důležité při volbě předmětu 

zkoumání.  

Závěrem lze konstatovat, že pojem „interdisciplinarita“ v řadě jazyků je v humanitních vědách 

obvykle používán ve smyslu „interdisciplinární výzkum“. Naproti tomu v oblasti universitního 

vzdělávání je většinou používáno pojmu „interdisciplinární vzdělávání.“  

O vymezení obsahu pojmu „interdisciplinarita” jsou v literatuře vedeny dlouholeté diskuse (viz 

dále). 

 

1.2 V čem může být interdisciplinární přístup užitečný  

Užitečnost a účelnost interdisciplinární přístupu ve vědě i školství dnes obvykle není 

zpochybňována. Interdisciplinární přístup se v některých oborech stal uznávaným 

paradigmatem.  

Domnívám se však, že interdisciplinární přístup může být nejúčelnějším a nejužitečnějším 

hlavně při výzkumu v příbuzných oborech dané oblasti vědy. Nemusí však být příliš užitečný 

ani účelný v heterogenních oborech.  

Uznání významnosti holistické teorie, vzniklé v 30. letech minulého století, trvalo po několik 

desetiletí, přestože problém „celku a části“ byl ve filosofii znám již po mnoho staletí, dříve než 

se k němu moderní věda v jiném kontextu vrátila. V diskusích o této otázce s několika badateli 

různých oborů se autor tohoto článku přesvědčil, že i dnes může být otázka vztahu celku a jeho 

částí chápána a interpretována různě, podle toho, jak je zformulována. Spor o to, zda „celek“ je 

více než každá z jeho částí, promítnutý např. do oblasti sociologie, politologie apod., v určitých 

kontextech může nabýt i nebezpečné podoby (což je ostatně známé již z historie, která popisuje 

neplodné středověké scholastické disputace).  

K hlubšímu pochopení významu a užitečnosti interdisciplinárního výzkumu v humanitních 

vědách nesporně přispěla dynamika celkového rozvoje společnosti, podložená zejména 

významnými objevy v oblasti přírodních věd, techniky a technologie. Praktická aplikace těchto 

vědeckých, objevů se v ekonomicky vyspělých zemích promítla počínaje v posledních 25-30 

letech v urychlení ekonomického rozvoje a růstu, což však záhy vyvolalo nové problémy, 

tentokrát již v globální, celosvětové dimenzi.  

Význam šíření informací pomocí internetu lze přirovnat např. k významu vynálezu knihtisku 

ve středověku a s jeho praktickými dopady na společnost. Avšak dimenze globálních problémů 

je nesrovnatelně vyšší a obtížněji řešitelná v 21. století než kdykoliv předtím. Moderní teorie 

systémů, teorie informačních sítí a další vědecké objevy jsou již založeny na hlubším pochopení 
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vzájemné spjatosti veškerého pozemského dění, což poměrně dlouho (zřejmě vlivem 

náboženských představ) nebylo obecně přijímáno. Pro zkoumání historie, teorie i praxe 

interdisciplinárního přístupu jsou dodnes relevantní poznatky z počátku 90. let (Klein, J. T., 

1990) i o deset let pozdější výsledky výzkumů J. Morana (Moran, J., 2002). Úplnější představu 

o interdisciplinárním a transdisciplinárním přístupu si lze vytvořit ze studií zařazených do 

příručky interdisciplinarity vydané universitou v britském Oxfordu, která obsahuje řadu 

zasvěcených statí o složité podobě obou výše zmíněných přístupů (Handbook of 

Interdisciplinarity, 2017.). Přesně a správně vymezit pojmy jako interdisciplinarita, 

multimultidisciplinarita, transdisciplinarita a jejich vzájemné vztahy je pro výzkum velmi 

důležité. (Dlouhá, J., Moldán, B., 2007). Někteří autoři – zastánci monodisciplinarity - 

vyslovují pochybnosti o tom, zda je interdisciplinární výzkum ve společenských vědách vůbec 

možný (Loužek, 2004, 2005) 

V české literatuře o interdisciplinaritě je v oboru ekonomie a mezinárodních vztahů známa 

polemika mezi autorem publikace o teorii veřejné volby v kontextu s rozšiřováním EU (s širším 

přesahem do obecnějších úvah o vztahu pozitivismu a realismu) a řadou dalších autorů v 

časopise Mezinárodní vztahy. (Loužek, 2004; Loužek, 2005; Zimmerman, 2006; Schneider, 

2005 aj.)  

Nerespektování uznávaných metodologických principů může vést k různým prohřeškům (např. 

metafory vynalezené v jednom vědním oboru jsou použity na popis skutečností v oboru jiném; 

při použití metafor jsou zaměňovány jejich kontexty – metafory z fyziky jsou použity, jako by 

měly pouze význam, který jim přisuzuje běžný jazyk; vědecké teorie z jednoho vědeckého 

oboru jsou neoprávněně aplikovány na jiný obor; výsledky výzkumů speciálních věd jsou 

nezdůvodněně zevšeobecňovány na obecnou gnozeologii; autority jsou citovány a tyto citáty 

jsou uváděny do zcela odlišných kontextů, než ve kterých byly vyřčeny.  

V současné době se nedaří dospět k vyváženému řešení globálních problémů ohrožujících další 

vývoj lidstva: navrhovaná řešení dílčích akutních problémů (klimatické změny, volný obchod, 

migrace atd.) jsou vesměs navzájem natolik konfliktní a důvěra mezi hlavními aktéry je natolik 

narušena, že realizace společně dohodnutých řešení se v podstatě jen posunuje v čase, tj. Je 

odkládán se na pozdější dobu. Odklad do nekonečna (Ad infinitum) však by jistě nebyl únosný.  

V současné době universální, obecné přijímání a chápáni interdisciplinarity, resp. 

interdisciplinárního přístupu, sice neexistuje; existují však rozmanité schůdné dílčí, 

individuální přístupy, které mohou umožnit překonávat různé překážky (bariéry), které 

podlamují řešení globálních problémů.  

Mezi tyto „bariéry“ omezující možnosti aplikace interdisciplinárního přístupu v oblasti vědy a 

výzkumu (a v dalších oblastech) mj. patří: (a) úskalí volby orientace vědeckého výzkumu; (b) 

odlišná míra interdisciplinarity v různých oborech; (c) obtížnost kvantitativního měření stupně 

interdisciplinarity včetně pochybnosti o vypovídací schopnosti existujících indexů 

interdisciplinarity.  

V tomto výčtu nejsou zahrnuty jiné obecné překážky, ohrožující vědecký výzkum, jako např. 

notorické nedostatečné investování do vědy a výzkumu, ideologické/náboženské překážky 

omezující výměnu informací, narušování možností vědeckého výzkumu pomocí ekonomických 

sankcí (zákazy dovozu/vývozu, zavádění cel) nebo pomocí personálních sankcí (např. odmítání 

vstupu nebo znesnadňování zaměstnávání vědců ze zahraničí, omezování diplomatických 

styků, vypovídání tzv. nežádoucích osob apod.), všeobecná nejistota ve vývoji mezinárodních 

vztahů spolu s omezením vzájemné důvěry v dodržování již přijatých závazků atd. Tyto 

problémy přesahují rámec tohoto článku a vyžadují hlubší rozbor. Všimněme si nyní podrobněji 

překážek výzkumu, výše uvedených sub a), b) a c). 
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Ad (a) úskalí volby orientace vědeckého výzkumu  

V oborech humanitních věd je každý problém, zvolený jako předmět výzkumu, zkoumán v 

určitém období; výsledky zkoumání se stávají součástí historie daného oboru.  

V každém vědním oboru je orientace výzkumu v různých etapách jeho vývoje spoluurčována 

mnoha faktory, mj. společenskou potřebou, politickou a ekonomickou situací dané země, 

institucionální strukturou výzkumu (existencí nebo neexistencí výzkumných organizací 

v daném oboru), personální strukturou vědecké základny, objemem disponibilních finančních 

prostředků, materiálně technickým vybavením vědecké základny aj. Tyto faktory mají 

rozhodující vliv i na výsledky výzkumu.  

Existence soukromých badatelů známá z historie, která dříve často mohla mít i značný význam 

pro rozvoj různých oborů, dnes již je věcí minulosti. Výsledky nezávislého, 

neinstitucionalizovaného, „svobodného bádání“ tehdejších nadšenců, dnes obvykle mívají 

marginální význam. Významné vědecké práce v různých humanitních oborech prakticky až do 

konce 19. století obvykle vznikaly na universitách, v úzkém propojení s výukou studentů. V 

nedávné minulosti (ve srovnání s dnešními poměry) byl počet státních výzkumných institucí, 

financovaných ze státního rozpočtu, nízký. Ve srovnání s dnešními poměry se značně lišila i 

povaha výzkumu: dříve na bedrech badatelů, většinou universitních profesorů daného oboru, 

spočívala hlavní tíha zodpovědnosti za rozvoj daného oboru na dané universitě a na kvalitě 

individuálních výsledků vědeckých autorit. Týmová práce v dnešním slova smyslu vlastně 

neexistovala. I když vysokoškolský profesor kolem sebe často shromáždil řadu žáků, jejich 

podíl na výsledcích obvykle ani nebýval formálně evidován. Profesorovi žáci považovali za 

svou čest, že se na výzkumu směli podílet. Tyto idylické poměry však již jsou dávnou minulostí.  

V dnešním světě panují odlišné přístupy k výzkumu i odlišné etické zásady. University si sice 

zachovávají svou důležitou úlohu při vzdělávání a výchově mladých adeptů vědy formou 

doktorského studia, v dnešním světě však významnější) úloha připadá státním a soukromým 

výzkumným institucím. Existence Akademií věd, sdružujících obvykle značný počet různých 

vědních oborů, se stala prestižní otázkou většiny vyspělých zemí. Významné postavení si 

vybudovaly i mnohé soukromé instituce, většinou založené významnými podnikateli a z velké 

části financované jejich nadacemi. Na rozdíl od minulosti byla týmová práce postupně 

zakotvena v těchto institucích; tím byl zčásti omezen podíl individuálního bádání a jeho přínos, 

ač nebývá vyloučen. 

Jedním ze základních dnešních problémů vědeckého bádání je disponibilita spolehlivých 

informací/dat a technické možnosti jejich získávání (data mining – doslova „dobývání dat“). 

Postupné nahrazování analogové soustavy informací soustavou digitální (tzv. digitizace 

informací), která dnes kráčí kupředu mílovými kroky, nakonec vyvolává takový přebytek 

údajů, že není v silách jednotlivého badatele – a často ani v silách jednotlivých institucí – tyto 

informace dostatečně rychle zpracovávat, což - mimochodem - je jedním z motivů pro posílení 

významu týmové práce). Akumulace obrovského kvanta různých údajů má značný dopad i na 

organizaci vědecké práce, odlišný ve vědecko-výzkumných ústavech a na vysokých školách. 

Tato otázka je značně komplikovaná a není dořešena ani v našich poměrech; je však nutno na 

problém alespoň poukázat, neboť s ním úzce souvisí o rozhodování o orientaci výzkumu každé 

jednotlivé výzkumné organizace.  

Chybné rozhodnutí kterékoliv vysoké školy o volbě určité specializace ve výzkumu nebo o 

zachování obvyklé dosavadní roztříštěnosti bádání lze přirovnat k volbě mezi bájnou Scyllou a 

Charybdou. Nesnadné bývá také rozhodnout o zahájení interdisciplinárního výzkumu, není-li 

předem známo, zda daná instituce disponuje potřebným počtem odborníků zastupujících obory 

potřebné k řešení interdisciplinárně pojatého výzkumného problému.  

Vědecký výzkum ve světě dnes - vzhledem ke svému značnému významu - musí být regulován. 

Jako příklad vymezení, co je v USA považováno za interdisciplinární výzkum, lze uvést tuto 

jeho definici: „Interdisciplinární výzkum je způsob výzkumu uskutečňovaného týmy nebo 
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jednotlivci, který integruje informace, data, techniky, nástroje, perspektivy, koncepce, a/nebo 

teorie dvou nebo více oborů nebo specializovaných institucí za účelem rozvoje základních 

poznatků nebo za účelem řešení problémů přesahujících rozsah jednoho oboru nebo oblasti 

výzkumné praxe.“ (Committee on Facilitating Interdisciplinary Research, 2004.) 

 

Ad (b) odlišná míra interdisciplinarity v různých oborech 

Křivka vývoje moderní vědy (science), technologie a techniky v uplynulých dvou-třech 

desetiletích připomíná exponenciálu. Diskuse o tom, zda, kdy, a proč se tento neuvěřitelný 

rozmach zastaví nebo zda bude i nadále pokračovat, zatím nepřinášejí žádné jednoznačné 

závěry. Humanitní vědy jsou na tom pravděpodobně lépe, neboť jejich výsledky prozatím 

nezavdávají důvod k podobným obavám – ale kdož ví?  

Míra interdisciplinarity v různých oborech humanitních věd, jak známo, není stejná, neboť 

jednotlivé vědní obor nebo disciplíny vykazují odlišná tempa růstu: tradiční obory (např. 

historie, snad jen s výjimkou hodnocení posledního půlstoletí) nemají důvod k totálnímu 

„převratu“ ani k urychlení výzkumu, neboť tím by pravděpodobně mohlo dojít k ještě většímu 

zmatku než v případě „přehodnocování“ některých dějinných období. Naše historiografie 

ostatně podobné případy dobře zná; v hodnocení doby husitské, doby pobělohorského temna 

nebo útlaku českého národa v posledních 50 letech rakousko-uherské monarchie se dodnes 

mnozí historikové – více či méně – liší. Obrovský, skokový vývoj naopak prožívá psychologie 

(opírající se o nové objevy v neurologii), což má velký vliv na vývoj ekonomie (růst významu 

tzv. behaviorální ekonomie). Podobně by bylo možno podrobněji analyzovat i vývoj jiných 

vědních oborů v rodině humanitních věd.  

 

Ad (c) obtížnost kvantitativního měření stupně interdisciplinarity 

Měření stupně interdisciplinarity vychází z potřeby vytvořit nástroj (např. v podobě 

statistického indexu, případně soustavy indexů), výsledkem jehož aplikace bude informace o 

tom, do jaké míry si jednotlivé země zachovávají kontakt se světem v oblasti 

interdisciplinárního bádání. O tomto problému existuje rozsáhlá literatura přesahující možnosti 

rozboru v této stati. Nicméně pro účely této stati nutno konstatovat, že práce zkoumající míru 

interdisciplinarity výzkumu v různých zemích jsou založeny na různých přístupech, neboť tuto 

míru lze zkoumat na různých úrovních (levels). Nejběžnějším přístupem je měření 

interdisciplinarity např. na úrovni produkce vědeckých časopisů na základě indexu citací 

(Science Citation Index);. Přehled literatury o měření interdisciplinarity od r. 1963 do r. 2006) 

lze nalézt např. ve stati Leydesdorff, L. (Leydesdorff, L., 2008.)  

Míru interdisciplinarity lze zkoumat také na úrovni instituci – univerzit a výzkumných ústavů 

pomocí indexu Rao-Stirling. Tento statistický index slouží k porovnávání míry interdisciplinary 

výsledků daných institucí a ukazuje odchylky od průměru (Cassi, 2017). Obdobně lze srovnávat 

interdisciplinaritu na úrovni vědních oboru nebo na úrovni zemí.(Adams et al., 2016) Na 

složitost a diskutabilnost různých způsobů měření interdisciplinarity poukazovala v různých 

obdobích řada autorů. V posledních letech lze upozornit na stati uveřejněné např. Ve Velké 

Británii, které se skepticky vyslovují k dosavadním metodám měření interdisciplinarity. 

Přinášejí řadu nových pohledů a podnětů a vybízení k větší obezřelosti. (Adams et al., 2016). 

K příspěvkům tohoto druhu patří mj. také dosud nepublikovaný článek o konsistenci měření 

interdisciplinarity. Autoři odkazují na starší literaturu, která poukazovala na nejasná vymezení 

interdisciplinarity. Připojují názor, že vymezení tohoto pojmu ve vědecké literatuře je matoucí 

a nedostatečné (“confusing and unsatisfying”). I oni navrhují, aby se měření interdisciplinarity 

při vyhodnocování budoucích výzkumů pužívalo obezřele (“with causion”). (Wang-Schneider, 

2018.) 
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1.3 Mylné představy (kritika tzv. „sumačního“ přístupu) 

Jednou z dosti rozšířených mylných představ o interdisciplinárním výzkum je přístup, který si 

zde dovolím označit za „sumační“: má-li být určitý nastolený problém vyřešen 

„interdisciplinárně“, stačí svolat několik odborníků zvučných nebo i nezvučných jmen jako 

zástupce různých vědních oborů na nějakou konferenci, zajistit pro ně dostatečný počet 

vděčných posluchačů (nejlépe gymnaziálních, kteří slouží jako „tabula rasa“) a realizovat 

úspěšnou, dostatečně bombastickou diskusi, zaznamenávanou kamerami.  

Odborníci posoudí předem připravené otázky (= předmět výzkumu) s větším či menším 

úspěchem a výsledek je zveřejněn na webových stránkách jako souhrn názorů účastníků 

diskuse. Tento postup je sice možný, a snad v některých případech i relativně prospěšný, avšak 

v podstatě nejde tolik o „výzkum“, nýbrž pouze o diskusní názory pozvaných osob. Nic proti 

tomu, nejde-li o programové vymývání mozků přítomných mladých posluchačů, kterým se 

prezentují určité jednostranné a často i pochybné názory.  

Bohužel však představy stoupenců deklarovaného interdisciplinárního výzkumu nejdou příliš 

za rámec výše popsané akce. Jedním z podobných případů je praxe některých vydavatelství 

spočívající v uveřejnění společné publikace o problému X, v níž své názory ventilují zástupci 

různých vědních oborů z pohledu jednotlivých zúčastněných oborů. Publikace může být 

zajímavá a možná i přínosná a užitečná pro čtenáře, avšak rozhodně ji nelze považovat za 

výsledek interdisciplinárního výzkumu. Jeden z kritiků podobného přístupu píše: „dnešní 

výzkum v nano-měřítku nevykazuje žádné znaky a stupně interdisciplinarity a je zjevné, že 

zdánlivá multidisciplinarita sestává z různých většinou monodisciplinárních oblasti, které spíše 

navzájem mezi sebou nejsou spojeny a které stěží mají něco společného kromě předpony nano.” 

(Schummer, 2004.) 

Pokud by skutečně šlo o interdisciplinární výzkum, je zřejmé, že by zkoumaný problém 

nemohli řešit izolovaní odborníci různých oborů (kteří by jen „poskládali“ dohromady své 

názory); konečný „produkt“ výzkumu by musel uspořádat zkušený odborník zběhlý 

v problematice daného předmětu výzkumu, který by musel být schopen vyzdvihnout podstatné 

vztahy vyplývající z řešení daného problému. Z řečeného jednoznačně vyplývá, že poznatky 

objevené z pozice různých oborů, nelze jen „sčítat“, ale je nutno je vzájemně propojit, což je 

často velice obtížné. 

Do cesty realizace podobného přístupu však se mohou stavět i překážky vyplývající mj. 

z existujících uzancí o autorství (příp. plagiátorství) a z pojetí etiky interdisciplinárního 

výzkumu. V zahraničí je autorství společného díla vice autorů vyřešeno tak, že spoluautorství 

členů autorského týmu je plně respektováno. V našich poměrech však – z různých důvodů – 

tomu tak nebývá.  

Kritickou záležitostí při vzniku nových oborů v „hluchých“ prostorech mezi různými vědními 

obory nebo disciplínami, které se dané dvě nebo více disciplín snaží vyplnit novými poznatky, 

získanými vzájemnou „spoluprací“ daných oboru/disciplín, bývá vytvoření vlastního jazyka, tj. 

vlastní terminologie, která nutně bude obsahovat prvky zúčastněných oborů/disciplín, avšak 

bude je naplňovat novým obsahem závisícím na nových poznatcích. Důsledkem tohoto 

nevyhnutelného procesu bývá to, že - na první pohled týž jev nebo proces - různé obory popisují 

a pojmenovávají vlastními termíny. Teprve uskutečněním tohoto procesu získává „nový obor“ 

– viděno očima reprezentantů zúčastněných „starých“ oborů – postupně plné právo na existenci. 

Zde je ještě nutné poznamenat, že jednou z otázek, na něž nebývá snadné odpovědět, je 

stanovisko ke snahám vytvářet trvalejší definice různých pojmů, které lze označit za definice 

statické povahy. Tam, kde se dochází k novým poznatkům, ovšem nelze striktně trvat na 

podobných definicích – naopak nutno podporovat modifikaci příslušné terminologie.  

Interdisciplinární výzkum vždy nemusí nutně vést ke vzniku „nového“ oboru v důsledku 

nepokrytí některých „prázdných“ oblastí. V mnoha případech může existovat i dlouhodobé 

„mírové soužití“ různých oborů, aniž by nutně musel vzniknout úplně nový obor. Tato situace 
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může existovat např. v tom případě, kdy určitý obor využívá poznatků jiného oboru spíše jako 

instrumentu podporujícího vlastní výzkum; v tomto případě ani nemusí vznikat nová 

terminologie – prostě je používáno názvosloví „podpůrného“ oboru (úmyslně jej nechci nazývat 

„pomocným“ oborem, abych jeho úlohu předem nechtěně nedegradoval).  

Z dějin vědy jsou známy případy soupeření mezi vědeckými osobnosti jak v témž oboru, tak 

mezi styčnými obory, často spojeného s novými poznatky, které ještě obecně nejsou přijaty do 

mohutné katedrály vědy (a někdy tam ani nemusí nakonec být vpuštěny různými strážci čistoty 

oboru). Ke vzniku nových oborů nebo disciplín v dějinách vědy často docházelo v důsledku 

inovací, nebo i objevů, které se jevily jako převratné.  

 

1.4 Interdisciplinární přístup jako inspirace 

Do jaké míry se určitý obor může „inspirovat“ myšlenkami jiného, příbuzného oboru? Lze toho 

dosáhnout, aniž by se přeměnil a fakticky se stal tím „jiným oborem“? Podmínkou je, že si daný 

obor musí zachovat svou vědeckou terminologii. Tedy nesmí převzít „jazyk“ jiného oboru; 

může si sice „vypůjčovat,“ avšak nesmí nahradit svou vlastní terminologii pojmy 

„vypůjčenými“ z jiných oborů.  

Proč se interdisciplinární přístup v daném oboru může stát nástrojem, resp. inspirací pro jeho 

další rozvoj? Každý samostatný obor (vědní disciplína) potřebuje jako svou „základnu“ i jiné, 

specifické obory, které mu slouží jako nástroje při vlastním bádání. Současně potřebuje také 

příbuzné obory, které mu nejsou nadřazeny, ale z jejichž poznatků může některé převzít 

(absorbovat). Ale některé obory bývají chápány jako „nadřazené“ (např. filosofie, metodologie 

vědy); nemůže však jít o absolutní nadřazenost, nýbrž o to, že pro určitý obor/vědní disciplínu 

některý obor představuje zdroj poznatků, na nichž je závislý rozvoj daného oboru (obvykle 

spíše metodologicky než obsahově).  

Vzájemné vztahy mezi různými obory/vědními disciplínami bývají oboustranné (určující směry 

působení jedněch, avšak nejčastěji také se zpětnými vazbami). V současnosti lze nalézt 

podobné příklady vzájemného ovlivňování různých oborů (např. v oblasti managementu, 

marketingu, ekonomických a historických věd apod.). 

Jako nadřazenou vědou nad ekonomií lze považovat filosofii/metodologii vědy; z obecné 

ekonomie podobně čerpají aplikované ekonomiky, ale i historie, psychologie, sociologie. Za 

„instrumentální“ obory mnoha humanitních věd lze pokládat matematiku, statistiku, 

informatiku, příp. mimo rámec humanitních věd také techniku a technologii. Specifickou úlohu 

mají právní vědy.  

Diskuse o tom, zda je výhodnější a účelnější provádět paralelně jednooborový výzkum a 

interdisciplinární výzkum lze v literatuře nalézt v různých dobách, různých oborech a různých 

zemích. Univerzální odpověď na tuto otázku v dynamicky se rozvíjející moderní společnosti 

pochopitelně neexistuje a nebylo moudré se upnout na její hledání. Pozornost českých ekonomů 

mj. upoutal překlad článku známého maďarského ekonoma J. Kornaie, nazvaný „Obory 

společenských věd: odluka nebo spolupráce?“ Kornai v uvedené stati mj. uvedl, že příležitosti 

pro interdisciplinární přístup jím zkoumaných oborů existují např. v oblasti teorie racionální 

volby, teorie her, vícerozměrné analýzy dlouhých časových řad národní statistiky, využití 

„měkkých dat“ a při zkoumání systémových paradigmat. (Kornai, J., 2008). Tento článek 

vyvolal i odezvu v české literatuře (Černý, V., 2008). V. Černý tehdy – v souvislosti 

s interdisciplinaritou v účetnictví - napsal, že „…úzká návaznost existuje nejen mezi finančním 

účetnictvím, manažerským (nákladovým) účetnictvím, finančním řízením podniku a veřejnými 

financemi, nebo bankovnictvím ale přesahuje i do disciplín jako je mikroekonomie, 

makroekonomie, právo, či politika.“ (Černý, V., 2008, s. 110.) Myšlenky o užitečnosti 

propojování výsledků výzkumu z různých oborů a v jejich promítání do vysokoškolské výuky, 

jsou stále aktuální.  
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2 Poznámky k možnostem aplikace interdisciplinárního přístupu ve vysokoškolské výuce 

Základní představu o šíři a záběru literatury o aplikaci interdisciplinárního přístupu v 

pedagogice český čtenář může získat z měsíčních přehledů zahraniční i české literatury z 

posledních let, který vydává knihovna J. A. Komenského. (Národní pedagogická knihovna, 

2018.) Užitečné je rovněž seznámit s plánem střednědobé strategie mezinárodní organizace 

UNESCO o rozvoji vzdělávání (UNESCO MediumTermStrat 2014–2021). 

Za předobraz interdisciplinárního přístupu k řešení určitých problémů by bylo možno 

považovat např. vytvoření moderního univerzitního výukového kurzu (včetně videoprogramu), 

určeného pro studenty vyššího ročníku určitého studijního oboru (např. bankovnictví), který by 

mohl jejich znalosti z jednotlivých předmětů umocnit na kvalitativně vyšší úroveň tím, že by 

vzájemně propojil podstatné souvislosti z různých oborů.  

Lze si představit např. přednáškový kurs o globalizaci bankovnictví, podložený promyšleným 

výběrem informací z historického vývoje bankovnictví a jeho regulace, z oblasti managementu, 

marketingu, apod., kterým by se pokusil veškeré informace z výše uvedených oblastí vzájemně 

propojit, a to z různých aspektů (např. z pohledu vývoje různých druhů rizik apod.).  

Potenciální přednášející by musel předložit návrh podobného kurzu k diskusi učitelům 

zvolených předmětů, popřípadě i přizvaných odborníků z praxe. Předpokládalo by to ovšem to, 

že by přednášející sám dobře znal alespoň jeden ze zmíněných oborů a že by rovněž měl určité 

vlastní praktické zkušenosti z oblasti mezinárodního bankovnictví. Tento postup již je 

praktikován v té či oné podobě na některých renomovaných zahraničních univerzitách (hlavně 

v USA nebo v Anglii). 

Po jednotlivých přednáškách daného kurzu by následoval seminář, kde by studenti diskutovali 

o hlavních tezích přednášky, případně také předkládali vlastní seminární práce, posuzované 

přednášejícím. Podobný postup ovšem je velmi náročný a v dnešních českých podmínkách 

téměř neuskutečnitelný z mnoha důvodů, které si vysokoškolští pedagogové dokáží jasně 

představit i z vlastní zkušenosti.  

Speciální výukové kurzy, konstruované výše popsaným způsobem, by mohly napomoci 

překlenout dosavadní překážky spojené s výší úvazků a odměňováním několikerým způsobem. 

Za prvé, pokud by šlo o kurzy probíhající na universitním informačním systému jako výběrové 

nebo doplňkové kurzy, nemuselo by platit omezení, kdy je zavedení tzv. nepovinných 

přednáškových kurzů (obvykle bez seminářů) podmiňováno určitým minimálním počtem osob. 

Pedagog, který přednáší určitý základní kurs, který garantuje, by měl za úkol pečovat o chod 

speciálních „internetových“ kurzů.  

Předmětem této stati není konkretizace souboru konkrétních obsahových i organizačních 

opatření, nutných k přechodu na nový systém. Kontrolu znalostí účastníků podobných kurzů 

dnes lze zabezpečit lépe než v minulosti (např. při tzv. korespondenčních kurzech, nebo u kurzů 

tzv. dálkového studia) sofistikovanějšími metodami s využitím robotů, umělé inteligence apod. 

V konečném výsledku by mohla podobná investice být levnější než platy učitelů zajišťujících 

dosavadní tradiční systému přednášek, nehledě k demonstračnímu efektu zavedených inovací. 

Na tomto místě je nezbytné poznamenat, že zavedení inovačních přednáškových kurzů se bude 

týkat pouze některých výukových předmětů, počet „nových“ kurzů nebude velký, neboť 

příprava podobných kurzů je obsahově i velmi náročná. Menší university zde narazí na 

kapacitní omezení v oblasti vědecké práce svých pedagogů. 

V oblasti doktorského studia by jistě bylo možno již při volbě témat disertačních prací témata 

vyžadující při jejich řešení uplatnění interdisciplinárního přístupu. Na potřebu takových 

disertačních prací poukázala již v r. 2011 např. Murawska, která zároveň upozornila na to, že 

dosavadní oborová vázanost disertací je překážkou, která prakticky znemožňuje tento inovační 

přístup. (Murawska, Interdisciplinarity, 2011, p. 232.) 
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Zároveň je nutno zdůraznit, že tyto inovace rozhodně nemají vést k „odcizení“ studentů od 

pedagogů, ale naopak k vyšší efektivnosti výuky. Průběh příštích let velmi pravděpodobně bude 

probíhat ve znamení experimentů a významných inovací, které obohatí život universit.  

 

Závěr  
Interdisciplinární přístup se řadí mezi široce uznávané metody vědecké práce. Patří mezi 

nadějné inspirativní metody, které podněcují k identifikaci a hlubšímu rozboru vzájemných 

vztahů mezi zkoumanými jevy a procesy. V oblasti vysokoškolského vzdělávání v České 

republice dosud není dostatečně doceňován význam výukových forem, vycházejících 

z principů interdisciplinárního přístupu. Bylo by žádoucí ověřit možnosti postupného 

překonávání dosavadních překážek, které dosud brání zavádění nových přístupů ve výuce a 

iniciovat i nezbytné změny v příslušných předpisech. University, kterým se podaří zavést nové 

výukové metody v dostatečném rozsahu, nesporně mohou získat v soutěžení o kvalitu výuky 

nemalé konkurenční výhody. Investice do moderních metod – jak ukazují zkušenosti 

z některých zahraničních universit (zejména v USA) – totiž mohou být i vysoce návratné.  
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MIKROEKONOMICKÉ A MAKROEKONOMICKÉ ASPEKTY 

DIMENZE ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI JAKO DETERMINANTU 

LIDSKÉHO KAPITÁLU 

 

MICROECONOMIC AND MACROECONOMIC ASPECTS OF THE 

DIMENSION OF HEALTH LITERACY AS A DETERMINANT OF 

HUMAN CAPITAL 
 

Jaroslav Šetek 
 

Abstrakt 

V rozvinutých tržních ekonomikách značně akceleruje orientace na všestranný rozvoj lidských 

zdrojů. K tomu se aplikuje interdisciplinární přístup humanitních, společenských, technických 

a lékařských věd. Zvláště s nástupem éry Průmyslu 4.0 vzrůstají požadavky na růst investic do 

lidských zdrojů. To se následně odráží v kvantitativní a kvalitativní úrovni lidského kapitálu, 

jehož významnou organickou složkou z mikroekonomického hlediska představuje zdravotní 

gramotnost obyvatelstva. Z pohledu makroekonomické teorie představuje zmíněná složka 

lidského kapitálu determinant k zajištění stabilního ekonomického růstu. To dokládají zejména 

teorie endogenního růstu, jejichž východiskem je empirická analýza založená na korelaci 

investic do lidských zdrojů a ekonomického růstu. 

Zdravotní gramotnost přestavuje provázanost vzdělávací a zdravotní politiky, tedy významných 

oblastí sociální politiky. Ta zároveň vyzývá k realizaci zásad sociální zodpovědnosti všech 

zainteresovaných subjektů při respektování principů subsidiarity a participace. Důsledkem 

takto nastavené politiky dochází ke značnému urychlení komplexního pohledu na vytvoření 

kvalitní infrastruktury pro lidský život všech skupin obyvatelstva.  

 

Abstract 

In advanced market economies, the focus on the comprehensive development of human 

resources is accelerated considerably. To that end, the interdisciplinary approach of humanities, 

social, technical and medical sciences is applied. Particularly with the onset of the Industry 4.0 

era, demands for growth in investment in human resources are rising. This is subsequently 

reflected in the quantitative and qualitative level of human capital, which is a significant organic 

component from the microeconomic point of view of the health literacy of the population. From 

the point of view of macroeconomic theory, the human capital component is a determinant for 

ensuring stable economic growth. This is evidenced by the theory of endogenous growth based 

on empirical analysis based on the correlation between investment in human resources and 

economic growth. 

Health literacy represents the interdependence of education and health policy, meaning 

important areas of social policy. It also calls for the implementation of the principles of social 

responsibility of all stakeholders while respecting the principles of subsidiarity and 

participation. As a consequence of this policy, there is a considerable acceleration of the 

complex view of the creation of quality infrastructure for the human life of all population 

groups. 

 

Klíčová slova 

Složky lidského kapitálu, vzdělávací a zdravotní politika, zdravotní gramotnost  

 

Key words 

Components of human capital, education and health policy, health literacy 
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1 Úvod 

Zdraví, které se týká všech věkových skupin obyvatelstva, je jedním z nejdůležitějších 

předpokladů pro spokojený, klidný a naplněný život každého jedince a jeho sociálního okolí. 

Není pouze stavem nepřítomnosti nemoci, je to celkově dobrý životní pocit, který člověk 

prožívá v trojrozměrné dimenzi - tělesné, duševní i sociální. Proto jeho ochrana a upevňování 

se stává nezbytnou integrální součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Péči o zdraví lze 

představit jak v historickém vývoji, tak v návaznosti na zdravotnictví jako systém. Jedním z 

významných, i když relativně nových pojmů, je zdravotní gramotnost. Ta umožňuje lidem 

získávat, hodnotit a využívat informace tak, aby mohli příznivě ovlivnit svůj zdravotní osud. 

Proto lze zdravotní gramotnost považovat za integrální součást gramotnosti sociální, která je 

rovněž předmětem zájmu teorie lidského kapitálu. Proto význam zdravotní gramotnosti si 

vynucuje respekt interdisciplinárního přístupu společenských věd zejména – ekonomie, veřejné 

ekonomiky, teorie hospodářské, sociální a regionální politiky, pedagogiky, andragogiky a 

gerontologie.  

Zdravotní gramotnost se stala jedním z nepominutelných úkolů výchovy a podpory ke zdraví a 

prevenci před rizikovými faktory. Jedním z jejích základních pilířů je realizace principu 

subsidiarity, podle kterého se rozhodování a zodpovědnost v těchto veřejných záležitostech má 

odehrávat na nejnižších stupních, kterými jsou sídla, obce, města a regiony. Cílem aplikace 

tohoto principu je zajištění dlouhodobé stability a konkurenceschopnosti územních celků za 

podpory programu Smart Region a Smart City. Proto pro realizaci investičních projektů při 

rozvoji zdravotní gramotnosti obyvatelstva, jako investic do lidského kapitálu, je zapotřebí 

účasti všech relevantních aktérů veřejné sféry a občanské společnosti na poskytování více 

zdrojového financování jednotlivých aktivit.  

 

2 Metody 

Fungující existence ekonomického systému v celostátním i regionálních rozměrech je spojena 

s institucemi, které tvoří logický předpoklad pro zajištění stabilního ekonomického růstu, jehož 

důležitým determinantem je sociální a zdravotní systém. Ten vychází ze záměrů sociální 

politiky, která je nedílnou integrální součástí veřejné a regionální hospodářské politiky. Od její 

úrovně se vyvíjí i patřičná zdravotní gramotnost obyvatelstva. Subjekty, které se podílí na 

tvorbě zdravotní gramotnosti, jsou také institucemi a komunitami. Proto v rámci veřejné 

politiky existuje fenomén, který je vzájemně provázaný a závislý. 

 Z výše uvedených důvodů převažují analytické a srovnávací metody při zpracování. Ty jsou 

aplikovány na vývoj fenoménu zdravotní gramotnost s ohledem na význam aplikace principu 

subsidiarity (s ohledem na politiku sídel, měst a regionů). Současně je srovnávána skutečnost 

vývoje zdravotní gramotnosti s teoretickými koncepty lidského kapitálu.  

 

3 Výsledky výzkumu 

 

3.1 Zdraví z pohledu ekonomické teorie 

Zdraví člověka je v současném pojetí podle definice Světové zdravotnické organizace chápáno 

jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je tvořeno a ovlivňováno mnoha činiteli 

a je předpokladem pro aktivní a spokojený život, pro patřičnou pracovní výkonnost. To je 

předpokladem pro zajištění patřičného stabilního ekonomického růstu. Proto je také výchova 

ke zdraví jednou z priorit vzdělávacích programů, jejichž úroveň se odvíjí od politiky veřejné 

sféry na celostátní i regionální úrovni.  
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Zdravotní stav obyvatelstva tak představuje hodnotu bez povahy hmotného statku a je vázán na 

určitého jedince a zpravidla nemívá povahu zboží, tudíž nemůže být plně směňována na trhu. 

Existují dvě definice zdraví negativní a pozitivní. Negativní vymezení vnímá zdraví jako 

staticky posuzovaný stav organismu bez nemoci, zatímco pozitivní vymezení hledá příznivé 

znaky zdraví. U pozitivní definice se dále rozlišuje statické (starší koncept) a dynamické pojetí 

zdraví (novější koncept). Starší koncept definuje pojem zdraví jako stav dokonalého tělesného, 

duševního a sociálního uspokojení bez přítomnosti nemoci nebo výskytu dušení či fyzické 

vady, poruchy. Novější koncept nahlíží na zdraví jako na dynamický „životní proces“, který se 

neustále mění a který je ovlivněn řadou faktorů, jako jsou prvky přírodního a sociálního 

prostředí.  

Z výše uvedených důvodů se nemůže na zdraví pohlížet jako na čistě ekonomický statek, ale 

jako na hodnotu s individuální a společenskou stránkou. Jako individuální znamená, že každý 

člověk si o svém zdraví rozhoduje sám, jeho hodnotu si mnoho lidí uvědomuje, až při 

onemocnění. Proto pro pochopení hodnoty zdraví je důležitá výchova posilující důstojnost a 

svébytnost lidí. Důležitá je aktivita jedinců, avšak na některé závažnější problémy jejich snahy 

nestačí. Společenská stránka hodnoty zdraví jej charakterizuje jako zdroj pro hospodářský a 

sociální rozvoj společnosti, je výsledkem mnoha vztahů, které člověka činí součástí širšího 

lidského společenství. Proto péče o zdraví připadá také společnosti. Hlavním motivem pro 

společenské struktury by mělo být to, aby se lidé o zdraví více zajímali, a aby působili 

příkladem co největšímu počtu lidí, jak si najít svou cestu ke zdraví. „Péče o zdraví není tedy 

společenskou povinností, ale osobním zájem“ (Holčík, 2010). Hodnota zdraví, jak z pohledu 

individuálního tak společenského, se neustále v čase mění, je těžko měřitelná a obsahuje v sobě 

řadu prvků kulturních, politických, sociálních, ekonomických a etických. Zdraví je všeobecně 

bráno jako pozitivní externalita a nezbytná podmínka existence lidstva. 

Ohrožení zdraví a života jedince představuje riziko nejen pro jeho samotného a jeho nejbližší 

sociální okolí (jako je rodina), ale také pro celou společnost. Proto také nemoc, úraz a případná 

invalidita jsou podle teorií sociální politiky patologickými sociálními událostmi, z důvodu 

výplaty transferů v podobě sociální dávek (nemocenské, invalidní penze) představují zátěž 

veřejných zdrojů. Veškerá rizika, která ohrožují příznivý zdravotní stav, nikdy nelze plně 

eliminovat. Lze realizovat jeho patřičnou redukci s patřičnými pravidly. K těm se zejména řadí 

vhodné organizační uspořádání a kultura řízení. Podle teoretického konceptu Luhmana jsou 

veškerá rizika současné společnosti důsledkem rozhodování. Proces stanovení a řízení rizik 

také namáhá institucionální kapacity a schopnosti, což může vést ke konfliktu s jinými 

organizačními strukturami. To má za následek, že instituce se musí zabývat, kromě vnějších, 

societálních rizik, řízením „svých“ vnitřních, institucionálních rizik. Řízení institucionálních 

rizik může zároveň zlepšit řízení societálních rizik, například zdokonalením rozhodovacího 

procesu, zároveň však může mít potenciálně negativní důsledky, jestliže instituce řídí „svá“ 

rizika na úkor societálních rizik. Tato spirálovitá zpětná vazba mezi societálními a 

institucionálními riziky vyžaduje zkoumání faktorů formujících rovnováhu mezi řízením 

societálních a institucionálních rizik a kolonizace rizik. Jako idealizovaný model představuje 

pokus rozložit a analyzovat uzavřené vazby mezi riziky a jejich regulací. 

Podle teorie individualizace je jedinec sice odpovědný sám za sebe, avšak závisí na 

podmínkách, které nemůže ovlivnit. Z Beckovy individualizace lze odvodit, že současný člověk 

musí věřit expertům, aniž by věděl, co vědí, a zda jsou opravdu experty. Je tedy přirozené, že 

lidé ztrácejí důvěru v odborníky a politiky, protože kvůli jejich rozhodování jsou často nuceni 

žít v nejistotě a s pocitem diskriminace a nespravedlnosti. Giddens se soustřeďuje na dvě 

dichotomie: důvěra a riziko, bezpečí a nebezpečí, protože societální změny vytvořily nový stav 

psychologické zranitelnosti a v posledku nový profil rizika. Giddens spojuje s rizikem 

objektivní a subjektivní podmínky (Giddens, 1998). Objektivní podmínky se týkají intenzity 

škodlivých důsledků zvýšeného počtu zdrojů rizik (technologie, ekologické a přírodní 
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katastrofy), nebezpečí plynoucích z „transformace přírody“ (znečištění, kontaminace, 

desertifikace, odlesňování) a institucionalizace některých typů rizik v sociálním systému 

(systémy investování, dobrovolné riskování). 

 

3.2 Konflikt ekonomických a etických zájmů jako projev mezi efektivní alokací zdrojů a 

hodnotovým systémem společnosti při tvorbě lidského kapitálu 

Liberální ekonomové plně zastávají přesvědčení, že trh je předpokladem veškeré efektivnosti 

při alokaci zdrojů. Realita však potvrzuje tvrzení, že tato efektivnost není vždy jediným cílem, 

který společnost sleduje. Na příkladu vzdělávání a zdraví to lze plně dokázat. V reálné praxi 

nabízí trh od nepaměti spotřebitelům zboží, která mohou pro ně být škodlivá, jedná se o zboží 

a služby označené za neřesti. Již nizozemský spisovatel, filozof a ekonom Bernard de 

Mandeville počátkem 18. století ve své eseji Bajka o včelách (s podtitulem "Soukromé neřesti 

- veřejné blaho"), považované za základ ekonomického liberalismu, zastává názor, že touha po 

osobním prospěchu je zdrojem a předpokladem ekonomického růstu a blaha celé společnosti 

(Horne, 1978). V jeho díle jsou mimo jiné i kontroverzní pasáže, jako je odmítání vzdělávání 

sociální skupiny chudých, neboť vzdělání by u nich mohlo vzbudit touhu po majetku. Ve 

stejném období významný irský filozof a anglikánský teolog George Berkeley označil 

Mandevillův teoretický koncept za nemorální. Zároveň je také nezbytné mít na zřeteli, že 

Mandeville mohl spíše než hájit existenci neřestí upozornit na to, že každý zákon či "mravní 

hodnota" byly původně obhajobou utilitárního zájmu nějaké skupiny, čímž předjímal závěry 

moderní filozofie práva. 

Trh v některých případech zajišťuje efektivní alokaci zdrojů, avšak efektivní alokace zdrojů 

není obvykle jediným cílem, který společnost sleduje. Trh může nabízet spotřebitelům zboží, 

která jsou pro ně škodlivá, nebo naopak některá zboží jsou vytěsněna z trhu jinými statky 

s menším užitkem pro spotřebitele. Příčinou může být skutečnost, že spotřebitelé nejsou 

suverény trhu a jsou manipulovatelní reklamou. Stát se potom snaží některými zásahy, 

například omezením některých typů reklamy, posílit postavení spotřebitelů na trhu. Jiným 

důvodem pro státní zásahy mohou být preference některých spotřebitelů, které společnost 

považuje za chybné a pokouší se je korigovat (typický příklad poptávka narkomanů po 

drogách). Zdůvodnění pro státní opatření, která prosazují hodnotový systém společnosti, jsou 

však většinou etická než čistě ekonomická. 

Z výše uvedených důvodů mohou mít státní zásahy podobu úplného zákazu prodeje určitých 

statků všem spotřebitelům (jako je tomu v případě drog) nebo vybraným skupinám spotřebitelů 

(příklad zákaz prodeje alkoholických nápojů dětem). O omezení spotřeby určitých zboží 

(příklad tabákových výrobků) může stát též usilovat jejich vyšším zdaněním proti jiným 

statkům. Na druhé straně stát může podporovat daňovými úlevami nebo subvencemi spotřebu 

jiných statků a služeb (příklady: podpora výstavby tělovýchovných a sociálně zdravotních 

zařízení). 

Je přitom zřejmé, že efektivní alokace zdrojů se přitom může dostat do konfliktu s ostatními 

cíli společnosti. Klasickým příkladem je v historii často prosazovaná úplná nebo částečná 

prohibice, která vede k redukci vysoce efektivní výroby alkoholických nápojů, čímž klesnou 

daňové příjmy státu. 

 

3.3 Teorie lidského kapitálu jako záměr sociální politiky pro tvorbu zdravotní 

gramotnosti 

Lidský kapitál představuje produktivní schopnosti člověka, investované do produkce. Proto 

„poměrně mladá“ teorie lidského kapitálu je nedílnou součástí moderního pojetí ekonomie 

Takto chápaný lidský kapitál je označován jako základní lidský kapitál. Z jiného pohledu 

můžeme vymezit širší lidský kapitál, kterým se rozumí potenciál rozvíjet a uplatňovat své 

schopnosti. Podle vymezení, které vypracovala OECD, představuje lidský kapitál znalosti, 
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dovednosti, schopnosti a vlastnosti jedince, které usnadňují vytváření osobního, sociálního a 

ekonomického blaha. Teorie lidského kapitálu vyšla z myšlenkového prostředí chicagské 

ekonomické školy počátkem 50. let 20. století. Ústředním metodologickým principem 

chicagské školy je objasňování ekonomických procesů na bázi principu maximalizace čisté 

výhody ekonomického subjektu v tržním prostředí. Toto stanovisko se přenáší i do mimotržních 

oblastí. Z tohoto vychází i základní pojetí všech souvislostí ekonomického života v teorii 

lidského kapitálu. Takto uvažují G. Becker, T. W. Schultz a další. 

Podle pojetí Garyho Beckera je lidský kapitál, rozdělen na zásobu osobního a společenského 

kapitálu. Osobní kapitál je dále dělen na „zvykový“ (habitual) a „představivostní“. Beckerova 

teoretická analýza lidského kapitálu vychází z reality, že každý jedinec je téměř univerzální 

spotřebitel. Výše spotřeby je dána důchodem, zatímco její orientace vychází z jeho preferencí 

(Becker, 1997). Ty jsou dány patřičnou konstituční a psychologickou typologií osobnosti, 

sociálním prostředím a zvyky. Je zřejmé, že každý jedinec se nerodí jako „nepopsaný list“, spíše 

přichází na svět s omezenými zkušenostmi, které rozvíjí v dětství a ve svém pozdějším vývoji. 

Tyto zkušenosti ovlivňují touhy a volby dospívajících i dospělých částečně vytvářením zvyků, 

návyků a tradic. Zvyky vypěstované u jedince v dětství a rané dospělosti nepřestávají 

ovlivňovat chování, i když se vnější okolnosti zásadně až radikálně změní. Zkušenosti z dětství 

mohou významně ovlivnit celý život jedince, neboť pokus o radikální změnu zvyků, změní-li 

se prostředí, se nemusí vyplatit. Zvyky z dětství pak pokračují i přesto, že by se nevytvořily, 

kdyby bylo prostředí v dospívání stejné jako prostředí, které člověka obklopuje v dospělosti. 

Freudem zdůrazňovaný zásadní vliv raného dětství na pozdější chování by byl v souladu 

s prozíravým chováním maximalizujícím užitek, kdyby chování bylo vysoce zvykové. Pak by 

zkušenosti z dětství mohly mít zásadní vliv na preference a volby v dospělosti. Děti tráví svá 

raná léta v péči rodičů a blízkých příbuzných, kteří rozhodují o tom, jaká bude strava, co bude 

číst, slyšet, čeho se bude všímat a k čemu bude lhostejné. Obrovský vliv, který tato skutečnost 

má na volby dítěte, vysvětluje úzkou návaznost mezi dětmi a rodiči v mnohých postojích a 

volbách, včetně náboženské a politické příslušnosti, náchylnosti ke kouření, alkoholu a jiným 

návykovým produktům nebo k rozvodu, sklonu ke zdravé výživě, vegetariánství nebo 

preferenci exotických kuchyní. Základem přirozeného modelování vlivu rodičů na děti v rámci 

maximalizace užitku je předpoklad, že preference dětí a dospělých se rozvíjí od raného dětství 

a pozdějších zkušeností pod vlivem zvykového včetně návykového a tradičního chování. 

Altruističtí rodiče částečně maximalizují svůj vlastní užitek maximalizací užitku svých dětí. 

Pokoušejí se směrovat vývoj preferencí svých dětí k zvýšení jejich užitku. Jako současný je 

determinován vlivy minulé spotřeby, která má vliv na budoucí chování.  

Zvyky jsou škodlivé, jestliže současná spotřeba snižuje budoucí užitek. Jako příklad lze uvést 

zdraví ohrožující těžké závislosti z kuřáctví, alkoholismu nebo drogách. Obdobně jsou zvyky 

prospěšné, jestliže větší současná spotřeba zvyšuje budoucí užitek. Jako příklad uvést 

pravidelné tělovýchovné aktivity. Je přirozené, že špatné zvyky přitahují více pozornosti než 

dobré, ale nicméně realita je taková, že racionální chování rovněž implikuje, že zkoumané silné 

zvyky jsou s větší pravděpodobností škodlivé než prospěšné. O tom svědčí i analýzy 

současných typů společností s přívlastkem moderních a konzumních. Na základě těchto analýz 

lze konstatovat značnou aktivní propagaci nezdravých životních stylů a selhávání vzdělávacích 

systémů v tom, aby jedince vybavily adekvátními dovednostmi, jak získat, porozumět, 

vyhodnotit a využít informace, jak zlepšit jejich zdraví. Uvedený paradox vyústil v krizi 

zdravotní gramotnosti v Evropě i jinde ve světě. Téměř polovina dospělých v evropských 

zemích má neadekvátní nebo problematické návyky, které negativně ovlivňují zdravotní 

gramotnost. To se značně projevuje v kvantitativní i kvalitativní dimenzi lidského kapitálu, 

jehož hlavními determinanty podle moderních ekonomických teorií jsou investice do zdraví a 

vzdělání jako předpoklad k zajištění stabilního makroekonomického růstu. 
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Druhou, „představivostní“ složkou osobního kapitálu Becker označuje trénovanou schopnost 

jedince nepodhodnocovat budoucnost – „imagination capital“ (Becker, 1997), který mu 

napomáhá lépe ocenit budoucí užitky. Vzhledem k tomu, že teorie redistribučního systému 

hledá cesty, jak „dešifrovat“ chování člověka, mohla by pomoci rozvíjet právě tuto složku 

kapitálu. Právě představivost širších souvislostí, jakýsi nadhled nad chováním jak vlastním, tak 

ostatních lidí, může být dobrým vstupním kapitálem do života. Společenský kapitál pak určuje 

vliv preferencí ostatních osob v jedincově sociálním prostředí. Vzestup společenského kapitálu 

může jedincův užitek zvýšit nebo snížit. To lze interpretovat na příkladu, kdy tlak referenční 

skupiny na dospívajícího, aby začal se zdravým životním stylem, zvyšuje jeho užitek a jeho 

závislost na chování druhých může vytvářet různé externality pozitivní povahy.  

Rovněž v sociologii je známá teorie lidského kapitálu, jako reakci na ekonomismus konceptu 

lidského kapitálu, jejímž autorem je Pierre Félix Bourdieu. Ten rozděluje lidský kapitál do čtyř 

oblastí (Bourdieu, 1986): ekonomický (materiální bohatství), kulturní (vzdělání, 

informovanost), sociální (uznání, kontakty) a symbolický (prestiž plynoucí z různých typů 

kapitálu). Jde bezesporu o širší pojetí kategorie lidského kapitálu hledající určitou prostupnost 

a převoditelnost kapitálu z jedné do druhé, třetí či čtvrté formy kapitálu. Vzdělávání v zásadě 

tvoří kulturní podobu kapitálu, ale je současně důležitým faktorem tvorby kapitálu v dalších 

oblastech. Bourdieu v podstatě z hlediska této teorie kritizuje vzdělávací systémy v západní 

Evropě na počátku druhé poloviny 20. století, a to zejména jejich úlohu při „konzervaci“ 

stávajících sociálních rozdílů. 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že pojem lidského kapitálu není teoreticky ukotven ani přesně 

specifikován. Neexistuje nějaká jednotná definice. Ekonomie vlastně tímto termínem označuje 

znalosti a schopnosti jedince a jejich hodnotu vytvářenou investicemi. V sociologii je lidský 

kapitál určitým prostředkem ke společenskému úspěchu a postavení. V souvislosti s tvorbou, 

obsahem či strukturou různých vymezení lidského kapitálu je však vždy zmíněna úloha 

vzdělávání. Teorie lidského kapitálu v sobě nezahrnuje jen ekonomický a sociologický aspekt. 

To jasně dokládá pedagogika, která disponuje prostorem výzkumu a posouzením „vstupní 

složky“ lidského kapitálu a tím je školní vzdělání. Patří sem zejména otázka cílových struktur, 

obsahu, forem a metod vzdělávacích procesů ve školském systému. Zcela zásadním problémem 

je ověřování výsledků pedagogického procesu. Na tvorbu lidského kapitálu mají vliv také 

některá aktuální témata pedagogické vědy jako je funkční gramotnost, interkulturální výchova, 

alternativní školství, marketing vzdělávacích zařízení a další. 

Andragogika v souvislosti s lidským kapitálem soustřeďuje svůj pohled na problematiku 

dalšího vzdělávání dospělých zejména na jeho profesně orientovanou část. Měla by dát určité 

relevantní poznatky vzhledem k této složce rozvoje lidského kapitálu. Jedná se o projektování, 

realizaci a vyhodnocování kurzů, jejich kvalitu a vliv na pracovní výkonnost. Nejde však jen o 

procesy profesního rozvoje. Pozornost by měla být věnována i zájmovému vzdělávání, neboť i 

tato oblast souvisí s adaptací člověka na život ve společnosti a na jeho životní styl. 

  

3.4 Investice do zdraví v kontextu s ekonomickým růstem  

G. Becker naznačil, že složkou lidského kapitálu je také zdraví, ale nezformuloval teoretický 

model investic do zdraví. To učinil až M. Grossman, jehož model analyzuje spotřebitelův výběr 

spotřeby a investic do zásoby zdraví, a tím i jeho výběr délky života společně s faktory, které 

mají vliv na takový výběr. Grossman vycházel z Beckerova obecného modelu investic do 

vzdělání a školení při zaměstnání, ovšem tvrdil, že vliv zdraví a vzdělání na aktivitu jedince se 

liší. Podle jeho tvrzení nelze jednoduše přepokládat, že vyšší zdraví automaticky povede k vyšší 

mzdě jako je tomu u vzdělání. Zatímco vzdělání podle Grossmana ovlivňuje produktivitu, 

zdraví ovlivňuje množství času, které jedinec může věnovat pracovní činnosti (potažmo 

spotřebě). 
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Pokud jde o zdraví populace ve výše uvedeném smyslu, lze konstatovat, že ekonomický rozvoj 

(s vysokou specializací pracovní síly) potřebuje redukovat nemocnost v masovém měřítku, 

vyhnout se epidemiím účinnou léčbou či prevencí a pracovní sílu co nejrychleji vrátit do 

pracovního procesu. Výchozím teoretickým konceptem je endogenní růst (Romer, 1986, Lucas, 

1988), který je generován silami uvnitř ekonomiky. Počátky teoretického konceptu se datují 

v 80. letech 20. století jako reakce na sporné výpovědi tradičního Solowova neoklasického 

modelu růstu. Podstata spočívá v technologickém pokroku v podobě zkvalitňování jeho 

determinantů, kterými jsou fyzický a lidský kapitál.  

Aplikací metody syntézy teoretického konceptu endogenního růstu s Grossmanovým modelem 

investic do zdraví (Grossman, 1972) a Beckerovým konceptem lidského kapitálu (Becker, 

1975) lze získat významné argumenty podporující princip investic do zdraví jako faktoru 

ekonomického růstu i prosperity jednotlivce na straně jedná a pojetí zdravotnictví a 

vzdělávacích soustav jako neproduktivního odvětví terciárního sektoru spotřebovávající zdroje 

primárního a sekundárního na straně druhé. 

 

3.5 Zdravotní gramotnost jako kombinace zdravotní a vzdělávací politiky a mix investic 

do lidského kapitálu 

V rámci sledování ekonomických aspektů zdravotní gramotnosti při tvorbě lidského kapitálu 

lze aplikovat dva přístupy lidského kapitálu, a to mikroekonomický a makroekonomický. U 

mikroekonomického přístupu lze rozlišovat tři typy lidského kapitálu, které lze dosáhnout v 

průběhu života. Jedná se o počáteční získaný v rodině, studiem a během pracovního života. Od 

60. let 20. století se začal studovat lidský kapitál i z makroekonomického hlediska., a to 

v souvislosti s aplikací technik růstového účetnictví k analýze vlivu vzdělání a lidského kapitálu 

na ekonomický růst. Veškeré teoretické koncepty lidského kapitálu považují vzdělání za jeho 

základnu. Jaká tato základna je, to ovlivňuje zejména vzdělávací systém, jehož integrální 

součástí je zdravotní gramotnost obyvatelstva. Jejími determinanty je mix veřejných politik 

s celostátní a regionální působností, patřičnou angažovaností občanské společnosti, ale i 

firemních kultur za patřičné podpory od státu zejména formou aplikované fiskální politiky.  

Ekonomika zdraví je relativně mladou disciplínou. Přestože otázky, kterými se zabývá, 

existovaly samozřejmě před jejím zformováním, za základní a konstituující dílo je považován 

článek v American Economics review z roku 1963 s názvem Uncertainty and the welfare 

economics of medical care, jehož autorem je americký ekonom a nositel Nobelovy ceny za 

ekonomii Kenneth Joseph Arrow (Arrow, 1963). Zhruba o 11 let později, v roce 1974, byl 

poprvé použit termín zdravotní gramotnost Scottem Simondem v dokumentu Výchova ke 

zdraví jako sociální politika (Ratzan, 2001). Ta je zde popisována jako zdravotní výchova, která 

splňuje minimální standardy pro všechny úrovně vzdělání. Význam zdravotní gramotnosti 

spočívá v pomoci lidem zlepšovat své zdraví (seznámením s principy zdravého životního stylu 

a posílením osobní odpovědnosti) a ve zvyšování celkové úrovně zdravotního stavu populace, 

kdy nízká zdravotní gramotnost může vést ke zvýšenému zdravotním rizikům, ekonomických 

ztrátám či způsobovat rozdíly v úrovni zdravotního stavu mezi sociálními skupinami 

obyvatelstva. 

Podle modelu Dona Nutbeama existují tři úrovně zdravotní gramotnosti, a to funkční, 

interaktivní a kritickou (Nutbeam, 2000). Funkční zdravotní gramotnost se týká výsledku 

tradiční zdravotní výchovy, poskytuje informace o zdravotních rizicích a o tom, jak se chovat 

ve zdravotnickém systému. Cílem je rozšířit a prohloubit znalosti lidí o zdravotních rizikových 

faktorech a vést je k ochotě přijímat předepsaná opatření. Patří sem například účast na očkování, 

dodržování harmonogramu preventivních prohlídek. Cílem interaktivní zdravotní gramotnosti 

je rozvíjet schopnosti občanů jednat samostatně, zejména posílit jejich motivaci a odpovědnost 

při respektování pokynů o zdraví. Nejde tedy jen o poslušnost a snahu vyhovět všem dobře 

míněným radám zdravotníků, ale o rozvoj svébytnosti a samostatnosti při rozhodování, o 
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upevňování vnitřní motivace ve snaze přispět ke zlepšení zdraví (Holčík, 2010). Současně se 

předpokládá činorodý přístup občanů, kteří se stávají rovnocennými partnery zdravotníků a jsou 

motivováni své zdraví posilovat a chránit (Zvírotský, 2007). Patří sem například činnost 

svépomocných skupin pacientů. Kritická zdravotní gramotnost představuje nejvyšší úroveň 

zdravotní gramotnosti, rozvíjí u jedinců takové schopnosti, které se týkají jak jejich 

individuálního chování, tak sociálně a politicky orientovaných činností, jejichž smyslem je 

podílet se na vytváření příznivého zdravotně sociálního prostředí (Holčík, 2010). 

Interdisciplinárním přístupem společenských, humanitních a medicínských věd tak zdravotní 

gramotnost představuje nástroj na podporu všech forem prevence (primordiální, primární, 

sekundární a terciální), která přispívá k trvale udržitelnému rozvoji lidstva a kvalitě života. 

Podstatou prevence je představa, že aktivním ovlivňováním rizikových faktorů bude možné 

snížit výskyt nemocí a úrazů. Ekonomická analýza nákladů na léčbu již vzniklých onemocnění 

na straně jedné a náklady na prevenci zejména prostřednictvím realizace programu zdravotní 

gramotnosti jasně potvrzují úspěšnost prevence.  

Z výše uvedených důvodů lze zdravotní gramotnost, jako součást preventivních aktivit označit 

za jednu ze základních vstupních investic do zdraví. Tu nelze chápat pouze jako výraz realizace 

humanistických ideálů a sociálních aspektů souvisejících se zdravotnictvím, ale i zájmu 

zvyšovaní zásoby dostupného lidského kapitálu co nejefektivnějším způsobem, a to jak 

z pohledu makroekonomického růstu, tak i z mikroekonomického pohledu 

konkrétního člověka usilujícího o maximalizaci užitku na své životní dráze (Rivera, Currais; 

1999).  

Výsledky aktuálních empirických studií zpracované aplikací kvantitativních metod v oblasti 

zdravotní péče definují závislost tempa růstu a střední délky života: výhoda pěti let střední délky 

života navíc v určité zemi ovlivní roční tempo růstu hrubého domácího produktu o 0,3–0,5 %. 

(Bloom, Canning, & Sevilla; 2001). Podle Blooma zvýšení střední délky života populace o 

jeden rok vede v dlouhém období ke kumulativnímu zvýšení HDP až o 4 % (Bloom & 

Rosenberg; 2007). K obdobným výsledkům dochází další studie (Bloom & Rosenberg; 2007), 

která potvrzují pozitivní korelace investic do zdraví s ekonomickým růstem, přičemž 

identifikace příčinných souvislostí vede ke směru od vzdělání a zdraví k ekonomickému růstu, 

což vede k doporučením investovat do těchto sektorů s cílem podpořit „skrze ně“ ekonomický 

růst, což je podpořeno empirickými studiemi, které prokazují pozitivní korelaci úrovně 

zdravotního stavu populace a ekonomického růstu ve vyspělých ekonomikách (Suhrcke, 

McKee, Arce, Tsolova, & Mortensen, 2005). 

 

4 Závěr 

V současnosti se do popředí sociálně ekonomických analýz dostávají pojmy jako udržitelný 

rozvoj, blahobyt společnosti, životní úroveň, kvalita života či vzdělanost společnosti na straně 

jedné, ale i nutnost změn ve vzdělávacím systému či řešení postupného stárnutí populace a jeho 

dopadů na zdravotní, sociální a ekonomický systém na straně druhé. Ve většině těchto analýz 

je přitom potřeba přihlédnout ke změnám v oblasti lidského kapitálu. To potvrzuje i postoj 

veřejných politik (zejména, sociální a regionální), které na základě teoretických konceptů 

zainteresovaných vědních oborů se orientují na lidskou dimenzi. Tento trend za poslední roky 

akceleruje. Značný svůj významný podíl na tom má i oblast zdravotní gramotnosti, která jako 

jeden z činitelů kvantitativní a kvalitativní stránky lidského kapitálu přispívá k tvorbě 

ekonomického růstu. 

Z výše uvedených důvodů je předmětem veřejného zájmu rozvoj zdravotní gramotnosti 

s prioritou na prevenci vzniku onemocnění a úrazů moderní doby. Proto lze uvedenou formu 

gramotnosti charakterizovat jako integrální součást zdravotní kultury a sociálních dovedností 

obyvatelstva. Rovněž je nezbytné respektovat nástup éry Průmyslu 4.0 a to minimálně ve dvou 

hlediscích. Prvním hlediskem je prevence potenciálních rizik nemocí z povolání a syndromu 
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vyhoření (v českých podmínkách nemá klasifikaci nemoci z povolání). V této souvislosti se 

jedná zejména zamezit nadměrné amortizaci lidského kapitálu důsledkem technologických 

změn. Do role vstupuje sociální zodpovědnost zaměstnavatele, vycházející zejména z jeho 

interní sociální politiky a firemní kultury. Druhé hledisko spočívá v určení priority zdravotní 

gramotnosti v rámci sociálních, technických a technologických dovedností. Jedná se o určení 

priority zdravotní gramotnosti v rámci vzdělávacích programů již od základního školství. 

Vyplývá to z reality požadavku na různé formy sociální gramotností (finanční, počítačová, 

informační, mediální apod.), jejichž význam neustále vzrůstá. V této souvislosti je nutné 

plánování vzdělávacích programů na tvorbu gramotností aplikovat na základě principu 

„klouzavosti“, tj. podle časových intervalů přizpůsobovat trendům vývoje postmoderní 

společnosti.  
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RODINNÉ FIRMY V ČR V KONTEXTU JEJICH NÁZVU 

 

FAMILY BUSINESSES IN THE CZECH REPUBLIC IN THE CONTEXT 

OF THEIR NAME 
 

Naděžda Petrů, Andrea Tomášková 

 

Abstrakt 

Při založení každé (rodinné) společnosti je zvažován její název, který by společnost vystihoval, 

přibližoval a personifikoval. S každá společnost má svůj název a u rodinné firmy je mnohdy 

název společnosti neodmyslitelně spjat se jménem rodiny, stejně jako rodina se spojována se 

svojí firmou. Motivací pro tento příspěvek, potažmo pro další výzkum, bylo identifikovat názvy 

rodinných firem ve vztahu k roku založení rodinné firmy a její právní formě. Výzkum byl 

kvalitativní, kde byly zkoumány rodinné firmy ze seznamu rodinných firem VŠFS. Bylo 

zjištěno, že rodinné společnosti založené po roce 1989 mají v názvu rodinné rodové jméno (75 

společností) a pokračují v tradici svých předků. Z celkového počtu zkoumaných rodinných 

společností 3 621 má v názvu společnosti rodinné jméno 1611, což je 44,5%. Lze konstatovat, 

že rodinné jméno zavazuje. 

Tento příspěvek je psán na počátku budoucího výzkumu v rámci projektu TA ČR, který bude 

zaměřen na ocenění rodinných firem. Bude zkoumán název a značka rodinné firmy, které budou 

mít bezesporu vliv na ocenění rodinné firmy. Název rodinné firmy a značka mají zásadní 

význam a identifikují v případě rodinných firem rodinu samotnou. 

 

Abstract 

When establishing each (family) enterprises, its name is considered, which would capture, 

approach and personify the enterprises. Each company has its own name and in a family 

business it is often the name of the company inherently associated with the name of the family 

as well as the family has been associated with their company. The motivation for this paper, 

and for further research, was to identify the names of family businesses in relation to the year 

of founding a family business and its legal form. The research was qualitative, where family 

businesses were examined from the list of VŠFS. 

It was found that family enterprises established after 1989 have the family name (75 companies) 

as the name of the company and continue the tradition of their ancestors. Of the total family 

enterprises surveyed, 3,621 has the family name 1611 in the company name, which is 44.5%. 

It can be said that the family name is binding. 

This paper is written at the beginning of future research within the TA CR (The Technology 

Agency of the Czech Republic) project, which will focus on family business valuation. The 

name and brand of the family business will be investigated, which will undoubtedly influence 

the valuation of the family business. The name of the family business and the brand are essential 

and identify the family in the case of family businesses.  
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Úvod 

Rodinné podniky byly v ČR zakládány především po roce 1989 a jejich historie má poměrně 

krátkou tradici (Petrů, Havlíček, 2016). Ale tradice českých rodinných firem je dlouhá a 

úspěšná. Historicky lze rodinné firmy vystopovat už v dobách středověku – a to u šlechtických 

rodů. Později přibylo podnikání řemeslné - statkáři, mlynáři a všudypřítomní hospodští 

(Odehnalová, 2011). Rozmach zažilo české rodinné podnikání v době první republiky. 

Produkce prvorepublikového Československa získala uznání, úspěch a prestiž napříč mnoha 

průmyslovými odvětvími, od lehkých průmyslových výrobků, jako jsou textil, oděvy a obuv, 

stroje, spotřebiče, pohonné hmoty, až po potraviny a sklo (Hanzelková, 2004). 

Thierry Lombard (reprezentant ženevského bankovního domu Lombard Odier Darier Hentsch) 

říká, že rodinné podniky se více než jiné vyznačují „lidskou tváří“. Za lidskou tváří vidí 

pravdivější obraz hodnot jejich zakladatelů a lidí, kteří je předávali z generace na generaci 

(Kenyon-Rouvinezová, Ward, 2016). Za lidskou tváří rodinné firmy můžeme vidět tvář 

majitele, zakladatele, jednatele – prostě obličej konkrétního člověka.  

Rodinné podniky mají výrazný potenciál a markantně rostou. V roce 2015 Global Business 

Index Family, který zahrnuje 500 největších rodinných firem světa, informoval, že „členové 

Family 500 dosáhli 6,5 bilionu $ v ročním prodeji a „aspirují“ na to být třetí největší 

ekonomikou světa (překonány jsou pouze USA a Čínou), zaměstnávají téměř 21 milionů lidí.“ 

O medializaci a zájem se ty tradiční musí dělit s novými, rychle se rozvíjejícími světovými 

rodinnými firmami. Mnoho z nich má příjmy více než 1 mld. dolarů a většina z nich jsou rapidně 

expandující podniky se stovkami zaměstnanců. Rodinné podniky byly zahrnuty do tradičních 

kritérií governance, inovace a samozřejmě následnictví. Campden FB tyto expandující 

společnosti nazývá „globálními vyzyvateli.“ (CampdenFB, 2018.) České rodinné firmy sice 

v těchto indexech zatím nefigurují, ale podle žebříčku 111 největších českých rodinných firem 

vykazují dohromady tržby ve výši 284,1 miliardy korun a zaměstnávají 88 tisíc lidí (Mašek a 

kol., 2018). 

Většina z nich je postavena před situaci, kdy již probíhá nebo v nejbližší době proběhne 

mezigenerační předání. Nastupující generace bude muset nově uspořádat strukturu celé 

společnosti, přes krátkodobé cíle krok za krokem začít naplňovat představu cílového stavu 

rodinné firmy. Bude muset nově vytvořit dynamicky se vyvíjející systém, který zajistí 

schopnost neustále se adaptovat na proměnlivé konkurenční prostředí. To vše pod vlivem 

firemního sociálního systému, který je zcela zásadní pro úspěšné předání firmy další generaci 

nebo managementu. Tyto změny, inovace a rozvoj logicky přicházejí se zapojením nové 

generace do vrcholového managementu (Petrů, Tomášková, 2018). 

Aby rodinná firma mohla být převedena na následující generaci, je nutné znát cenu jejího 

majetku, ale i cenu jejího know-how, značky apod. - musí být oceněna. Budoucí výzkum 

rodinného podnikání na VŠFS, a.s. se bude ubírat právě tímto směrem – směrem 

socioekonomických, právních a daňových aspektů předání rodinných firem. 

 

1 Klíčové kroky při plánování nástupnictví1  

Každý z nás ten příběh zná už od dětství. Hloupý Honza vybojuje souboj s devítihlavým 

drakem. Za odměnu dostane princeznu za ženu a království k tomu. Starý král se odebere na 

zasloužený odpočinek, jeho nástupci vládnou království - a jestli neumřeli, tak tam žijí dodnes. 

Předání království sice předchází boj s drakem, ale dál už jde vše hladce. Tolik k popisu 

nástupnictví v pohádkách a teď, jaká je realita? Pro většinu českých rodinných firem je proces 

nástupnictví opravdu bojem s devítihlavým drakem, ne všechny tento boj úspěšně završí 

setnutím všech devíti hlav. Přitom to tak být nemusí. Jak tedy firmu bezpečně a efektivně 

předat?  

                                                           
1 Text vznikl ve spolupráci s právníky společnosti Delloite Legal, při diskusích u kulatých stolů a v rámci 2. 

konference Rodinných firem pořádané agenturou CzechInvest dne 8. 11. 2018. 
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Obecně platný návod, jak na to, neexistuje, existují však zásady, které je vhodné mít na paměti 

při jakémkoliv nástupnickém plánování. Předně by se mělo počítat jak s předáním firmy 

v důsledku plánovaných událostí, jako je například odchod do důchodu, tak i s možným 

přechodem na nástupce v důsledku událostí neplánovaných. V této souvislosti se v anglofonní 

literatuře zmiňují takzvané situace tří D (death/smrt, divorce/rozvod, disability/invalidita), které 

spouštějí neplánovaný přechod, a mohou vést až k paralýze chodu společnosti (např. úmrtí 

jediného společníka, který je zároveň jednatelem). Vzhledem k tomu, že neplánované události 

se obtížně předjímají, není na první úvahy o nastavení plánu nástupnictví nikdy dost brzo a 

řešení nemusí být nutně právně komplikované. V těchto situacích mohou dobře posloužit i 

standardní instrumenty dědického práva.  

Plánovací fázi, v rámci níž se v rodině diskutuje o způsobu předání a rolích jednotlivých členů, 

není radno podcenit. Zahraniční zkušenost říká, že tato fáze je často delší než fáze realizační a 

v rozvětvenějších rodinách může trvat i několik let. Klíčová je pak shoda mezi všemi 

zúčastněnými, protože nevyřčená očekávání nebo výhrady mohou zhatit sebelepší plán. V této 

fázi je také správný čas vyhodnotit, zda mají kandidáti nástupnictví pro tuto roli potřebnou 

motivaci a kvalifikaci. Plán nástupnictví by měl zohlednit vlastnickou i manažerskou rovinu. 

Výsledkem těchto úvah může být, že někteří z nástupců se stanou pouze vlastníky, zatímco jiní 

i manažery předávané společnosti. Vlastník však může dojít i k poznání, že předání společnosti 

další generaci nebude vůbec možné. 

K diskusi o právních a daňových aspektech předání majetku musí docházet především na 

počátku a ke konci procesu nástupnického plánování. Na počátku celého procesu umožní 

základní znalost právních instrumentů vhodných k předání rodinného majetku a jejich 

daňových dopadů vytyčit mantinely, v rámci, kterých se bude následné řešení pohybovat. Bylo 

by nesmyslné, pokud by rodina vymyslela řešení, které by nebylo právně realizovatelné a/nebo 

by bylo daňově zcela neefektivní. Na druhém konci procesu pomohou právník a daňový 

poradce s finální formalizací zvolené struktury a její implementací.  

K problematice nástupnictví je dobré přistupovat s otevřenou hlavou a žádné z potenciálních 

řešení nevnímat jako dogma. Ze zahraniční zkušenosti víme, že generační předání rodinných 

firem se může realizovat zcela odlišnými způsoby. Na jedné straně existují firmy, které 

přecházejí vždy na jednoho nástupce, který musí vyplatit své sourozence. Naproti tomu existují 

firmy, na kterých se vlastnicky podílí mnoho rodinných příslušníků, ale na jejich managementu 

již pouze někteří z nich. Zvážit lze též varianty plného či částečného předání mimo rodinu, jako 

je např. odprodej managementu, vstup strategického investora či prodej jiné rodinné firmě (tzv. 

prodej family-to-family). 

První předání rodinné firmy na nástupnickou generaci může být též vhodným okamžikem pro 

úvahy o kontinuitě majetku v dlouhodobé perspektivě. Už i v českém prostředí se objevují 

pokusy o formalizaci rodinných ústav, které sice nemají právní závaznost, ale poskytují dalším 

generacím přehled o hodnotách a záměrech generace zakladatelů. 

Během přípravy plánu nástupnictví není dobré podcenit roli externích poradců, kteří mohou 

působit jako katalyzátor diskuse mezi rodinnými příslušníky i technický garant právní a daňové 

stránky přijatého řešení. 

U rodin, které disponují větším a diverzifikovanějším majetkem (např. několik společností, 

reality, hodnotnější movitosti), je na místě zvážit strukturaci majetku ještě před jeho předáním. 

Vhodným instrumentem může být holdingová struktura, která je prvním krokem k ochraně 

rodinného majetku do ní vloženého. Realizace holdingu zpravidla probíhá v několika krocích, 

které mohou zahrnovat transfery majetku mezi jednotlivými osobami, různé formy 

korporátních přeměn a smluvní nastavení vztahů v cílové struktuře. Správně nastavená 

holdingová struktura by měla být ideálně daňově neutrální, avšak nejedná se o instrument 

daňového plánování. S ohledem na komplexnost procesu je nezbytná konzultace se zkušeným 

právníkem a daňovým poradcem.  
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U větších či organizačně složitějších společností může být už v úvodu implementace zvoleného 

řešení nástupnictví užitečné provést revizi vnitřního uspořádání a procesů. To může přinést 

například zvýšení efektivity fungování, a tím i hodnoty společnosti, nebo nastavení struktury 

jejího vedení tak, aby v něm byla připravena pozice pro odcházející generaci (např. formou 

zastoupení v dozorových orgánech). Při nastavování vztahů mezi jednotlivými orgány ve 

společnosti nelze opominout, že určité kompetence jim stanoví korporátní právo.  

Když je majetek nastrukturován, přichází správný čas na samotné předání. To zpravidla není 

realizováno jednorázově, ale jako řízený proces s řadou kroků. Je vhodné je formalizovat a 

sledovat jejich splnění.  

České právní prostředí je pro plánování nástupnictví a mezigenerační předání rodinného 

majetku příznivé. Současná soukromoprávní úprava je dostatečně flexibilní a základní právní 

instrumenty, které jsou pro předání využívány, jsou efektivní, bezpečné, většinou i daňově 

příznivé. K dispozici je široká škála právních řešení zahrnujících relativně přímočaré 

soukromoprávní instrumenty, jako jsou darovací či kupní smlouva nebo instituty dědického 

práva, ale i sofistikovanější řešení jako svěřenský fond či rodinná nadace. Vyloučeno není ani 

využití zahraničních instrumentů (nejčastěji trustů a nadací).  

V praxi se setkáváme s tím, že se vlastníci upínají k právně komplikovaným řešením. Přitom 

situaci může vyřešit prosté darování v kombinaci s vhodně zvolenými instrumenty dědického 

práva. Zároveň se jedná o prověřená a předvídatelná řešení, která jsou daňově velmi efektivní, 

jelikož darování a dědictví u nás momentálně nepodléhá zdanění. Taková řešení se dají 

realizovat s celkem nízkými transakčními náklady. 

Sofistikovaněji probíhá zajištění kontinuity majetku přes svěřenský fond, nadaci, nadační fond 

nebo trust. Zde dochází k vyčlenění majetku nebo jeho části a jeho předání do správy třetí 

osoby, která majetek spravuje ve prospěch takzvaných obmyšlených neboli beneficientů. 

Zakladatel musí být připraven na to, že se vzdává vlastnictví k vkládanému majetku, který 

nadále právně není jeho. Použití těchto instrumentů s sebou nese náklady na založení a správu, 

ale pravděpodobně též zvýšené daňové náklady. Jejich využití je proto vhodné 

v komplexnějších situacích (rozvětvená rodina apod.).  

Další komplikací při nastavování nástupnické struktury může být mezinárodní prvek, přítomný 

například v důsledku alokace majetku či příjmů v zahraničí, popřípadě v důsledku cizího 

daňového rezidentství zainteresovaných osob. 

To, že v Česku zažíváme v rodinném podnikání nástupnický boom, plyne z demografických 

faktů. První generace porevolučních podnikatelů dosahuje důchodového věku a snaží se najít 

způsob, jak předat kormidlo další generaci. Majitelé firem se tak dostávají do značně 

nekomfortní situace, protože ve svém oboru mohou být sebeúspěšnějšími šampiony, ale předání 

firmy je pro ně nová disciplína. I takový závod je však možné vyhrát a firmu bezpečně a 

efektivně předat. Je však nutno znát všechna úskalí socioekonomických, právních i daňových 

aspektů, mít jasno v tom, co je vlastně v rámci majetku předáváno a jak tento majetek bude 

oceněn. Nástupnictví a jeho aspekty lze shrnout do přehledné struktury – viz Tabulka 1.  
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Tabulka č. 1: Aspekty nástupnictví 

Plán nástupnictví Rodinné aspekty Právní, daňové a jiné 

aspekty 

Příprava plánu nástupnictví 

- Očekávané životní 

události 

- Neočekávané životní 

události 

- Eliminace rizik 

Možná východiska: 

- Závěť nebo obdobný 

instrument 

- Předání společnosti 

další generaci formou 

dědictví 

- Předání společnosti 

další generaci formou prodeje 

- Příprava společnosti a 

její následný prodej třetí 

straně 

- Vstup strategického 

investora 

- Management buy-out 

apod. 

Zohlednění vlastnické roviny 

– tj. kdo bude společnost řídit 

a kdo ji bude vlastnit 

Rodinná ústava 

Svěřenský fond  

Citlivost některých témat 

(smrt, rozvod, nemoc) 

Touha zakladatele pro 

zachování si moci a jeho 

neochota předat 

rozhodovací pravomoci, 

neschopnost delegovat 

úkoly a zodpovědnost. 

Otázka spravedlivého 

odměňování – podle počtu 

dětí rovnoměrně či podle 

zásluh mezi sourozence? 

Rodinné potřeby, názory, 

očekávání ve vztahu k 

- Dalšímu směrování 

a rozvoji firmy – 

strategické plánování 

- Řízení rizik 

- Formy a způsoby 

financování inovací 

- Rodinné vztahy a 

z nich pramenící neřešené 

konflikty 

- Hodnoty, tradice, 

rodinné kow-how, patenty 

- Ne/dostatek 

pracovních, životních 

zkušeností a vzdělání 

Zařazení zakladatele po 

exitu do dalších aktivit 

firmy 

Finanční zdroje pro 

zajištění zakladatelů 

 

Vhodnost či nevhodnost 

současné právní formy 

podnikání 

Současná ne/vyhovující 

organizační struktura, 

struktura a respekt vůči 

původním zaměstnancům 

Daňové aspekty 

- Srážková daň 

- Daň z příjmů 

- Nákladovost a 

způsob řízení 

Ocenění majetku – 

movitého, nemovitého, 

ocenění názvu firmy, 

značky, obchodně-

dodavatelských vztahů 

založených na osobnosti 

zakladatele apod. 

 

Ochrana majetku 

- Nároky třetích stran 

a z čeho je „vyplácet“ 

- Životní styl a 

finanční očekávání 

budoucích majitelů 

- Věřitelé, soudní 

spory, rozvod … 

- Ne/znalost aspektů 

daňového štítu při 

investicích 

- Specifikace 

rodinného a 

nerodinného/firemního 

majetku 
Zdroj: zpracováno a doplněno autorkami dle Hájek Jakub, prezentace v Plzni na setkání rodinných firem 

dne 18.10.2018. 

 

Vzhledem k tomu, že v České republice není legislativně ukotvena definice rodinného 

podnikání, neexistují přesná data, aby bylo možno určit aktuální počet rodinných podniků. Pro 

nastínění vývoje počtu podnikatelských subjektů byla použita data ČSÚ a ROS, uvádějící počty 

soukromých podnikatelů. Dle právní formy se jedná o soukromé podnikatele podnikající dle 

živnostenského zákona a o počet registrovaných obchodních společností. Procento 

sebezaměstnaných je v ČR velmi vysoké. Dle ČSÚ a dostupných dat, bylo procento 

ekonomických subjektů fyzických osob rovno 75 %. Podnikatelé tedy tvoří ¾ celkové sumy 

ekonomických subjektů národního hospodářství. Z předešlých odstavců je jasné, že není možné 
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stanovit přesné procento rodinných podniků. Nicméně, jak je z grafu 1 patrné, počet 

soukromých podnikatelů stále roste. 

 

Graf č. 1: Vývoj počtu soukromých ekonomických subjektů na území ČR 

 
Zdroj: upraveno dle ČSÚ. Česká republika v číslech - 2017. Český statistický úřad. [Online] ČSÚ, 9. 

srpen 2018. [Cit. 2018-10-10]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/51020244/32020317c26.pdf/71ac4b77-f34b-48ab-

87ff-92cd2625b862?version=1.0. 

 

Graf č. 2: Procentuální vývoj podílu soukromých podnikatelů a obchodních společností 

na území ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: upraveno dle ČSÚ. Česká republika v číslech - 2017. Český statistický úřad. [Online] ČSÚ, 9. 

srpen 2018. [Cit. 2018-10-10]. 

Dostupné z https://www.czso.cz/documents/10180/51020244/32020317c26.pdf/71ac4b77-f34b-48ab-

87ff-92cd2625b862?version=1.0. 
 

Graf 2 uvádí procentuální rozdíly zastoupení skupiny živnostníků a obchodních společností 

oproti jejich součtu. Linie grafu dokazují, že trendem je přechod z živnostenského podnikání 

na Obchodní společnost a přechod OS na vyšší formu podnikání (dle právní formy – na 

právnické osoby, akciové společnosti a jiné). Právě toto zjištění vede autorky příspěvku 

k poznání, že při změn právní formy podnikání rodinné firmy je nutno správně ocenit majetek 

firmy. 
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Jak ukazují poslední data ČSSZ, meziročně se zvýšil, jak počet OSVČ hlavních, tak vedlejších. 

ČSSZ eviduje ke konci září 2018 596 003 OSVČ hlavních, což je o 6 tisíc více než před rokem. 

Potvrzuje se tak trend, že počet OSVČ hlavních začíná po letech poklesu a následné stagnace 

opět narůstat. Množství OSVČ hlavních je aktuálně navíc nejvyšší za poslední 4 roky.2 

 

Tabulka č. 2: Vývoj počtu OSVČ v letech 2015-2018 

 OSVČ hlavních OCVČ vedlejších celkem 

K 30. 9. 2018 596 003 419 968 1 015 971 

K 30. 9. 2017 590 090 409 012 999 102 

K 30. 9. 2016 590 532 405 734 996 266 

K 30. 9. 2015 593 751 397 695 991 446 

Zdroj: Podnikatel.cz. Rekord opět překonán, v Česku podniká nejvíce OSVČ vedlejších v historii. 

[online] 4.11.2018. [Cit. 2018-07-11]. Dostupné z: https://www.podnikatel.cz/clanky/rekord-opet-

prekonan-v-cesku-podnika-nejvice-osvc-vedlejsich-v-historii 

 

Lze předpokládat, že v průběhu následujících let budou tyto OSVČ přecházet na vyšší formu – 

s.r.o., ty pak následně na a.s. Každý přechod společnosti bude doprovázen řešením 

socioekonomických, právních i daňových aspektů.  

 

2 Metodika výzkumu 

Zdrojem dat pro tento výzkum jsou agregované informace ze souboru – seznamu rodinných 

firem, který je na VŠFS, a.s. vytvářen od roku 2015. Autorky se aktivně spolupodílí na jeho 

pravidelné aktualizaci, Naděžda Petrů je iniciátorkou a koordinátorkou aktivit tohoto výzkumu. 

Zpočátku byl vytvářen seznam metodou „sněhové koule“ – techniky kvalitativního výzkumu, 

která je úspěšně využívána ke studiu tzv. hidden populations, k nimž je velmi obtížné se dostat 

prostřednictvím tradičních metod (populační šetření, institucionální indikátory a výzkumné 

studie). Dále byl seznam průběžně doplňován o rodinné firmy účastnící se kulatých stolů, 

diskusních panelů, soutěže Rodinná firma roku, o firmy, které byly zpracovány v rámci 

zápočtových prací studenty VŠFS, TU v Liberci a VŠE v Praze. Vytipované rodinné podniky 

jsou prověřeny v administrativním registru ekonomických subjektů ARES3 a následně jsou 

zaneseny do seznamu. V současné době (listopad 2018) databáze čítá 3 621vyplněných 

záznamů rodinných firem, je zpracována v programu Excel. Těchto 3 621 rodinných firem je 

výzkumným vzorkem pro tento příspěvek. (Petrů, Tomášková, 2018).4 Seznam je neustále 

doplňován. Do výzkumu (editace seznamu) jsou zapojeny pomocné vědecké síly z VŠFS. 

Byly stanoveny dvě hypotézy, které budou potvrzeny/ vyvráceny na základě analýzy, syntézy 

a dedukce z faktorů, které byly autorkami u rodinných firem vybrány. 

Hypotéza č. 1: Restartované rodinné společnosti, založené před rokem 1989, mají v názvu 

společnosti rodinné jméno.5 

                                                           
2 Podnikatel.cz. Rekord opět překonán, v Česku podniká nejvíce OSVČ vedlejších v historii. [online] 4. 11. 

2018. [Cit. 2018-07-11]. Dostupné z: https://www.podnikatel.cz/clanky/rekord-opet-prekonan-v-cesku-podnika-

nejvice-osvc-vedlejsich-v-historii/ 
3 Informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České 

republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá 

data (tzv. zdrojové registry).  
4 Plzeň, Trendy v podnikání, 2018. 
5 Potvrzení/ vyvrácení hypotézy na základě kritického zhodnocení rodinných firem ze seznamu VŠFS. 

https://www.podnikatel.cz/clanky/rekord-opet-prekonan-v-cesku-podnika-nejvice-osvc-vedlejsich-v-historii
https://www.podnikatel.cz/clanky/rekord-opet-prekonan-v-cesku-podnika-nejvice-osvc-vedlejsich-v-historii
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Hypotéza č. 2: Téměř polovina rodinných společností má v názvu rodinné jméno.6 

Předmětem výzkumu byla tato hodnotící hlediska: 

1. Právní forma: OSVČ; rodinná firma, rodinná farma; s.r.o.; a.s.; ostatní (např. v.o.s., k.s., 

družstva a další). 

2. Rok založení: do 1989, 1990-2000, 2001-2010, nad 2011, neuvedeno. 

3. Identifikace názvu firmy (viz Tabulka č. 1) 

 

Tabulka č. 3: Identifikace názvu firmy 

Legenda Konkrétní příklad 

Smyšlené obchodní jméno včetně právní formy podnikání. Jemma s.r.o. 

Příjmení je v názvu firmy + popřípadě právní forma 

podnikání.  

Pleva; Řehák, spol. s r.o. 

V názvu firmy je jenom jméno a příjmení. Alan Kvasnička 

V názvu firmy je jméno a příjmení, popřípadě akademický 

titul před nebo za obchodním jménem.  

Bc. Soňa Procházková 

V názvu firmy je jméno a příjmení a právní forma 

podnikání. 

Bettina Lobkowitz, s.r.o. 

V názvu firmy je k příjmení zakladatele přidána informace 

o spoluúčasti nástupníků. 

Podzimek a synové 

Název firmy reprezentuje rodinné příjmení, generace a rok 

založení. 

Hoch a synové 1899, 

s.r.o. 

V názvu firmy je k příjmení zakladatele přidán obor 

podnikání. 

Mach drůbež 

V názvu firmy je k příjmení zakladatele přidáno jméno, 

místo, popř. i obor podnikání. 

Blažek, Praha 

V názvu firmy je uvedeno místo a obor podnikání. Agrostroj, Pelhřimov 

V názvu firmy je obchodní jméno, vzniklé na bázi 

složeniny ze dvou či více slov. 

Maradan 

V názvu firmy je značka produktů. Crocodille 

V názvu firmy je slovo rodinná (ý, é). Rodinné vinařství 

Mikulenkovi 

Neuvedeno.  
Zdroj: vlastní zpracování autorek. 

Pozn.: „Neuvedeno“ znamená, že není dosud v seznamu zapsáno odvození jména firmy. 

 

3 Výsledky výzkumu a diskuse 

Zkoumáno bylo 3 621 rodinných firem ze seznamu rodinných firem vytvořeného na VŠFS. 

Rozložení výzkumného vzorku zobrazuje Graf č. 3. Společnosti byly rozděleny dle právní 

formy na: OSVČ, s.r.o., a.s., zemědělci a rodinné farmy a ostatní (např. družstva, nadace, v.o.s., 

k.s. a jiné). Autorky zvolily členění dle nejběžnější právní formy společností. Z Grafu č. 1 je 

patrné, že převažující část vzorku je tvořena společnostmi s právní formou a.s. (681, 19 %) a 

s.r.o. (1 951, 54 %). Velký podíl ve zkoumaném vzorku tvoří OSVČ (601, 16 %). Jsou to drobní 

živnostníci, kteří zajišťují obslužnost obcí, např. otec a syn instalatér, malá řeznictví, pekařství, 

obecně řemeslníci, ubytovatelé apod. (Petrů, Tomášková, 2018)7 

 

 

                                                           
6 Potvrzení/ vyvrácení hypotézy na základě kritického zhodnocení rodinných firem ze seznamu VŠFS. 
7 Zdroj: PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ: Export rodinných firem v ČR jako krok jejich dalšího 

pokračování a rozvoje. Trendy v podnikání 2018. Po úspěšném recenzním řízení. 

 



40 

 

Graf č. 3: Složení výzkumného vzorku 

 
Zdroj: PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ: Export rodinných firem v ČR jako krok jejich 

dalšího pokračování a rozvoje. Trendy v podnikání 2018. Po úspěšném recenzním řízení. 

 

a) Rodinné společnosti dle právní formy 

V Tabulce 4 je výzkumný vzorek rozdělen dle právní formy společností: OSVČ, rodinná farma, 

s.r.o., a.s. a ostatní. 

 

Tabulka č. 4: Rodinné společnosti dle právní formy 

Právní forma 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid OSVČ 601 13,0 16,6 16,6 

 zemědělec, 

rodinná 

farma 

326 7,1 9,0 25,6 

 s.r.o. 1951 42,3 53,9 79,5 

 a.s. 681 14,8 18,8 98,3 

 ostatní 62 1,3 1,7 100,0 

 Total 3621 78,5 100,0  

Missing System 989 21,5   

Total  4610 100,0   
Zdroj: Zdroj: PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ: Export rodinných firem v ČR jako krok jejich 

dalšího pokračování a rozvoje. Trendy v podnikání 2018. Po úspěšném recenzním řízení. 

 

Téměř polovinu společností (1 951) tvoří společnosti s právní formou s.r.o., např. 1. selský 

pivovárek; Asiana, provozování cestovní kanceláře, prodej letenek; Auto Bohemia-půjčovna 

servis aut a pneu, pneuservis, diagnostika vozidel, STK; Belda, zlatnictví, stříbrnictví a 

klenotnictví, restaurování uměleckých a historických památek. 

Segment a.s. (681), např. Bohemia interactive, vývoj počítačových her a softwaru; Dibaq, 

výroba krmiva, krmné doplňky a minerálně-vitamínové doplňky pro psy, kočky, koně, ryby i 

hospodářská zvířata; Gastro-menu express, výroba potravinových specialit a polotovarů. 

Vyrábí lahůdkové saláty, pomazánky, marinády, aspiky, chlebíčky, obložené mísy, sendviče, 

bagety a speciality z ryb. 

Následuje segment OSVČ (601), např. Gennadij podolský, zakázková truhlářská výroba; 

Helena Foltánová (Heli) české ručně šité hračky a doplňky; Ing. Zbyněk Poštulka (tvarůžková 

601; 16%

326; 9%

1951; 54%

681; 19%

62; 2%

fyzická osoba zemědělec, rodinná farma s.r.o. a.s. ostatní
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cukrárna), výroba a prodej cukrářských výrobků, prodej zesilovačů, slučovačů a filtrů do 

vysílačů; Jaroslav Janovský, likvidace odpadů a černých skládek  

Zemědělec a rodinná farma (326), např. Jaroslav Janota, chov prasat, chov masného skotu, chov 

ovcí a pěstování obilí a řepky; Martin Tvarůžka, zpracování produktů rostlinné a živočišné 

výroby, pěstování pšenice, řepy, sladovnického ječmene, kukuřice a ostropestřce, chov 

mléčného a masného skotu; Monika Menčíková, chov koz a ovcí. 

Posledním segmentem jsou „ostatní.“ Pod tímto jsou v.o.s, družstva, z.ú., nadační fondy. Např. 

Palírna ovoce, Březová, destilace alkoholu - výroba pálenky, moštování ovoce; Soukromá 

základní umělecká škola Music Art; Směr, zakázková výroba folií z LDPE, odnosných tašek s 

tiskem a bez tisku, technických plastových dílů a profilů technologií vstřikováním, vyfukování 

a vytlačováním. Výroba plastových hraček a modelů. Výhradní zastoupení značky TEIFOC 

(stavebnice z cihel), dovoz a distribuce hraček značky VERVE. 

 

b) Rodinné společnosti dle roku založení 

Tabulka 5 zobrazuje počet rodinných společností dle roku založení. Je členěna do období před 

rokem 1989, v letech 1990-2000, 2001-2010, nad 2011 a poslední složku tvoří společnosti, u 

kterých nebylo možné zjistit datum založení (majitel původně podnikal jako OSVČ, následně 

vznikla s.r.o., která byla z důvodu potřeby získání finančních prostředků transformována na 

a.s.) nebo není dosud v seznamu rok vzniku doplněn. 

 

Tabulka č. 5: Rodinné společnosti dle roku založení  

Rok založení 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid do 1989 113 2,5 3,1 3,1 

 1990-2000 2260 49,0 62,4 65,5 

 2001-2010 872 18,9 24,1 89,6 

 po 2011 282 6,1 7,8 97,4 

 neuvedeno 94 2,0 2,6 100,0 

 Total 3621 78,5 100,0  

Missing Systém 989 21,5   

Total  4610 100,0   
Zdroj: Zdroj: PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ: Export rodinných firem v ČR jako krok jejich 

dalšího pokračování a rozvoje. Trendy v podnikání 2018. Po úspěšném recenzním řízení. 

 

Před rokem 1989 bylo založeno 113 rodinných společností, které byly později obnoveny, např. 

Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, hornická činnost, zlatnictví a klenotnictví; 

Horákova benátská sodovkárna, výroba, prodej nápojů a šťáv; klavíry Petroff. 

Ze zkoumaného vzorku byla více než polovina (2 260) rodinných společností založena mezi 

lety 1990 až 2000. Struktura tohoto segmentu je různorodá, např. Abo valve s.r.o., výroba 

excentrické uzavírací klapky v provedení double a triple offset a měkkotěsnící klapky ve 

speciálních úpravách (dvoupřírubové, U-flange). Sortiment tvoří PTFE, zpětné klapky, nožová 

šoupátka, membránové, kulové ventily, filtry a pohony; Amylon, a.s., výrobce pšeničného 

škrobu, pšeničného lepku, škrobových sirupů a balených výrobků: pudingů, bramborových 

knedlíků, dezertů, dextrinů a lepidel; Grafies, a.s., tiskárna, polygrafie. 

872 rodinných společností bylo založeno mezi lety 2001 až 2010. I v tomto segmentu je 

struktura různorodá, např. Krpa paper a.s., výrobce speciálních balicích papírů KH PACK pro 

balení potravin. Výroba nepromastitelných, bariérových, silikonovaných a dalších papírů s 

funkčními vlastnostmi, dle požadavků zákazníka; Levandulový statek s.r.o., pěstování 

levandule a výrobky z ní; Moira CZ, s.r.o., výrobce funkčního prádla. 
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Po roce 2011 bylo založeno 282 rodinných společností, např. Pálavské vinohrady s.r.o., Samo 

CZ s.r.o., 3D provedení, zaměření, nacenění, výrobu a případně dovoz a montáž zakázkového 

interiérového nábytku; Strojon s.r.o., výroba ocelovích konstrukcí, Návrh a výroba tepelných 

výměníků, talkových nádob, průmyslových tlumičů a filtračního zařízení pro energetický, 

chemický, a petrochemickýc průmysl,  

Segment „ostatní, nespecifikováno“ zahrnuje společnosti, u kterých nebylo možné dohledat rok 

založení, nebo údaje dosud nebyly do seznamu zapsány. 

 

c) Rozložení dle složení názvu firmy  
Tabulka č. 6 zobrazuje rozložení rodinných společností dle možného odvození názvu 

společnosti. Autorkami bylo subjektivně stanoveno 14 možností. 

 

Tabulka č. 6: Rozložení dle složení názvu firmy 

Složení názvu společnosti 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Smyšlené obchodní jméno včetně 

právní formy podnikání. 

1654 45,7 45,7 45,7 

 Příjmení je v názvu firmy + 

popřípadě právní forma podnikání. 

155 4,3 4,3 50,0 

 V názvu firmy je jenom jméno a 

příjmení 

825 22,8 22,8 72,7 

 V názvu firmy je jméno a 

příjmení, popřípadě akademický 

titul před nebo za obchodním 

jménem. 

74 2,0 2,0 74,8 

 V názvu firmy je jméno a příjmení 

a právní forma podnikání. 

41 1,1 1,1 75,9 

 V názvu firmy je k příjmení 

zakladatele přidána informace o 

spoluúčasti nástupníků. 

38 1,0 1,0 77,0 

 Název firmy reprezentuje rodinné 

příjmení, generace a rok založení. 

4 0,1 0,1 77,1 

 V názvu firmy je k příjmení 

zakladatele přidán obor podnikání. 

342 9,4 9,4 86,5 

 V názvu firmy je k příjmení 

zakladatele přidáno jméno, místo, 

popř. i obor podnikání. 

21 0,6 0,6 87,1 

 V názvu firmy je uvedeno místo a 

obor podnikání. 

183 5,1 5,1 92,2 

 V názvu firmy je obchodní jméno, 

vzniklé na bázi složeniny ze dvou 

či více slov. 

112 3,1 3,1 95,2 

 V názvu firmy je značka produktů. 27 0,7 0,7 96,0 

 V názvu firmy je slovo rodinná (ý, 

é). 

10 0,3 0,3 96,3 

 Neuvedeno 135 3,7 3,7 100,0 

 Total 3621 100,0 100,0  
Zdroj: vlastní zpracování autorek. Výstup z SPSS. 
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Nejčastější složení názvu zkoumaných českých rodinných firem: 

• Téměř polovina rodinných firem ze zkoumaného vzorku použila pro název své 

společnosti „Smyšlené obchodní jméno včetně právní formy podnikání“ (1654), např. Stena 

s.r.o., (maloobchod s masem a masnými výrobky, zpracování masa); Q tech s.r.o. (Dodávky 

různorodých svařenců z nelegovaných nízkouhlíkových ocelí včetně strojního obrábění, nátěru 

a montáže. Výroba a instalace ocelových konstrukcí a strojních zařízení, povrchové úpravy a 

technické poradenství); P.J.P.T. s.r.o., mezinárodní silniční (kamionová) doprava.8 

• „V názvu firmy je jenom jméno a příjmení“ má 825 rodinných firem, např. Pavel 

Bratránek, motocentrum a pneuservis; Petr Mikulica, vinařství; Tomáš Slavík, truhlářství. 

• „V názvu firmy je k příjmení zakladatele přidán obor podnikání“ to má v názvu firmy 

342 rodinných společností, např. Passerinvest group, a.s (developerská a investiční společnost); 

Mach drůbež a.s. (výroba jednodenních brojlerových kuřat); Izolace Beran s.r.o. (návrhy a 

realizace izolací, opatření ke snížení hluku v průmyslu i stavebnictví. Nabídka komplexních 

oprav vad panelových a občanských výstaveb. Specializují se na regeneraci bytových domů a 

provádění tepelných, chladových a protihlukových izolací. Navrhování a realizace izolací). 

• „Příjmení je v názvu firmy + popřípadě právní forma podnikání“ si pro svůj název 

vybralo 155 rodinných společností, např. Zítek s.r.o. (poskytování logistických služeb, 

skladování, zásobování zákazníků, cisternovou dopravu, kontejnerovou dopravu); Verner a.s. 

(výroba zařízení pro spalování biomasy, automatické, interiérové a průmyslové kotle, kotle na 

dřevo a krbová kamna); Okrouhlický s.r.o. (opravy nákladních vozidel a přívěsů, montáž 

nakládacích jeřábů a kontejnerových nástaveb, opravy hydraulických čel, výroba hydraulických 

hadic). 

 

Závěr 

V tomto příspěvku autorky zkoumaly název rodinné společnosti v kontextu rodového jména se 

záměrem budoucího výzkumu ve vztahu k problematice, jak ocenit rodové jméno v názvu 

firmy, jak ocenit rodinnou značku. 

Na rodinný název rodinné společnosti navázali majitelé rodinných firem po listopadu 1989, 

když restartovali rodinné podnikání. Na základě kritického posouzení rodinných firem ze 

seznamu dospěly autorky k poznání, že restartované rodinné společnosti, založené po roce 

1989, mají v názvu rodinné rodové jméno a pokračují v tradici svých předků. Toto potvrzuje 

hypotézu č. 1 - restartované rodinné společnosti založené před rokem 1989 mají v názvu 

společnosti rodinné jméno. Např. Belda spol. s r.o. je rodinná společnost založená v roce 1915 

v New Yorku Ladislavem Beldou. V roce 1922 byla postavena dílna a založena pobočka Belda 

& spol. v Turnově. Společnost se zabývá zlatnictvím, stříbrnictvím a klenotnictvím, 

restaurováním uměleckých a historických památek. Beldové jsou výrobcem dvou kopií 

Svatováclavské koruny. Jako jedni z mála měli originál Svatováclavské koruny „v ruce“ po 

generace. Od roku 1966 se rodinní klenotníci starají o české korunovační klenoty. Firma znovu 

začala v roce 1993 v původní dílně v Turnově a navázala na rodinné podnikání spojené 

s rodovým názvem firmy Belda (Belda, 2018).9 

Z celkového počtu zkoumaných rodinných společností 3 621 má v názvu společnosti rodinné 

jméno 1611 společností, což je 44,5 %. Hypotéza č. 2 - téměř polovina rodinných společností 

má v názvu rodinné jméno - byla potvrzena. 

Lze konstatovat, že rodinné jméno zavazuje a je neodmyslitelně spjato se jménem rodinné 

firmy, stejně tak rodina je spjata se svojí rodinnou firmou. Pro oceňování rodinného know-how, 

rodinné značky, dosud neexistuje v ČR žádná metodika. Téma proto bude předmětem dalšího 

výzkumu.  

                                                           
8 Autorky si jsou vědomy faktu, že posouzení názvu je ryze subjektivní. 
9 BELDA. O nás [online]. 2018 [cit. 2018-11-01]. Dostupné z: http://www.belda.cz/o-nas/ 
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Poděkování 

Příspěvek je výstupem řešení projektu č. 7427/2018/04 s názvem Evaluace vitality rodinného 

podnikání s využitím účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Vysoké školy 

finanční a správní, a.s. 
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MANAŽERSKÁ POLITOLOGIE – NOVÁ VĚDECKÁ DISCIPLÍNA 
 

MANAGERIAL POLITICAL SCIENCE  

– NEW SCIENTIFIC DISCIPLINE 
 

Bohumír Štědroň 

 

1 Úvod 

Vědecká disciplína Politologie se pohybuje po trajektorii spřízněných disciplín Logiky a 

Ekonomie s určitým časovým zpožděním. Řada autorů řadí vznik Logiky i Politologie do 

aristotelovského období ve starověku, i když Logika prošla rychlým vývojem, matematizací 

(G. W. Leibnitz, B. Bolzano, G. Boole, K. Gődel, A. Turing, J. Hájek a mnoho dalších) i 

komputerizací (programovací jazyky např. Prolog založené na predikátovém počtu, umělá 

inteligence). Zejména G. W. Leibnitz o tři století předběhl svou dobu, když zamýšlel používat 

v logice kalkulů jako v matematice; to umožnila až Robinsonova rezoluční metoda 

v šedesátých letech minulého století a tak se stala základem dílčích aplikací umělé inteligence. 

V další politologii spřízněné disciplíně Ekonomii došlo k výrazné diferenciaci; dnes se na 

vysokých školách přednáší mikroekonomie, makroekonomie, manažerská ekonomika, světová 

ekonomika a mnoho dalších speciálních disciplín včetně makroekonomických prognóz.  

I když v politologii došlo k částečné matematizaci (politická geometrie aj.) a komputerizaci 

(aplikace výpočetní techniky při zpracování výsledků analýz veřejného mínění i když je dnes 

zřejmé, že veřejné mínění obsahuje kromě měřitelné reálné i imaginární složku) k mimořádné 

ostudě globálních rozměrů patří skutečnost, že žádná renomovaná politologická škola 

nepředpověděla rozpad SSSR a ani v současnosti není schopna analyzovat degenerativní trendy 

politického managementu uvnitř EU a USA, přestože existuje řada starších aplikovatelných 

modelů (Gibbonova analýza rozpadu Římského impéria) i moderních metod krizového řízení 

velkých systémů (J. Welsh). 

Podobně, jako se před časem transformovala Astrologie na vědeckou disciplínu Astrofyziku, 

lze v politologii očekávat rovněž její transformaci na exaktní vědeckou disciplínu a vnitřní 

diferenciaci (vznik mikropolitologie, makropolitologie, manažerské politologie, světové 

politologie, politické krizové řízení, reforma politických systémů a např. orální politologie) a 

aplikaci metod umělé inteligence v politologii. Všechny nové součásti politologie zvýší její 

predikční schopnosti a politologie absorbuje nové poznatky a postupy (Lichtmanova procedura 

pro politickou predikci, transformace systémů Business Inteligence na samoučící se „Political 

Inteligence“).  

 

2 Manažerská politologie 

V USA byly realizovány experimenty, zda ředitel nebo generální ředitel firmy by byl (v utajení) 

přijat do vlastní nebo podobné firmy. Ukázalo se, že nikoliv. Žádný z ředitelů nemohl pracovat 

v referentské funkci ve vlastní firmě nebo byl v krátké době vyhozen. Zcela analogicky se G. 

Husák hodil pouze na funkci „generálního ředitele“ a je pochopitelné, že byl 3x vyloučen 

z Komunistické strany. Současný generální tajemník KS Číny žádal 6 o přijetí a teprve na 

sedmý pokus se to podařilo a měl štěstí, že nebyl v průběhu kariéry vyloučen. 

Nová disciplína „Manažerská politologie" podobně jako manažerská ekonomika se skládá 

z řady komponent např. mikropolitologie a makropolitologie, evoluční politologie, 

prognostiky, statistiky, historie a krizového řízení. K nim patří rovněž uvedená evoluční 

politologie, která vychází z analogie mezi vývojem politických, biologických a velkých 

komerčních systémů a navazuje na Spencerovu teoretickou koncepci a částečně na německou 

geopolitickou školu. Podobně jako biologické systémy politické systémy prochází třemi 

vývojovými etapami:  
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- raným stadiem, kdy jsou vytvářeny základní politické struktury („Ústavodárné shromáždění" 

v začátku francouzské revoluce); 

- středním stádiem, kdy systém vytváří ve svém okolí svoje kopie (např. SSSR nebo USA po 

druhé světové válce); 

- pozdním stádiem, kdy dochází k degeneraci politického a manažerského řízení (popisuje 

v roce 1776 např. britský historik E. Gibbon při analýze rozpadu římského impéria). K dalším 

klíčovým součástem manažerské politologie patří historie (vznik a rozpad impérií), statistika, 

prognostika a krizové řízení. 

Manažerská politologie vychází rovněž z krizového řízení velkých firem. Např. v Evropské 

komisi i Evropském parlamentu došlo v současnosti k degeneraci a „výmarizaci“ politického 

managementu. Je nutná reforma a nabízí se zde postup J. Welsche, kterého v roce 1999 magazín 

Fortune jmenoval „Manažerem století" a který reformoval firmu General Electric (např. počet 

pracovníků klesl o více než 100 000). Reforma může mj. zahrnovat redukci členů Evropského 

parlamentu i komise na polovinu. (Římský senát, politický orgán před 2000 lety, měl za G. J. 

Césara 900 členů a představoval proto zcela nefunkční politickou strukturu.) 

 

3 Heuristické procedury v manažerské politologii 

Vývoj v politologii můžeme demonstrovat na známé Lichtmanově proceduře, kterou americký 

prognostik prof. A. Lichtman úspěšně predikuje výsledky amerických prezidentských voleb již 

více než 20 let. Lichtamnova procedura je založena na 13 predikátech a byla úspěšně aplikována 

i na poslední prezidentské volby v USA: Postup prof. A. Lichtmana vychází ze studia všech 

amerických prezidentských voleb od roku 1860. Na jeho vývoji pracoval společně 

s Vladimirem Keilis-Borokem (zakladatel Mezinárodního institutu teorie predikce zemětřesení 

a matematické geofyziky). Allan Lichtman tuto proceduru (Lichtman 2008, 2016) popsal ve 

dvou publikacích. Jeho heuristická procedura představuje třináct predikátů, které mohou mít 

hodnotu pravda/nepravda. Pokud je výrok pravdivý, nahrává to obhajující straně. Pokud je šest 

a více výroků nepravdivých, zvítězí kandidát na straně vyzyvatele. Těchto třináct predikátů zní 

takto: 

1. Stranický mandát: Obhajující strana posílila v posledních volbách do Sněmovny 

reprezentantů. (NEPRAVDA) 

2. Politická soutěž: U obhajující strany neproběhly žádné urputné souboje o prezidentskou 

nominaci. (PRAVDA) 

3. Obhajoba: Kandiduje úřadující prezident (NEPRAVDA) 

4. Třetí strana: Neexistuje žádný vážný kandidát mimo demokrata a republikána ani žádná 

výrazná kampaň nezávislého kandidáta. (PRAVDA) 

5. Krátkodobá ekonomika: Ekonomika není během období v recesi. (PRAVDA) 

6. Dlouhodobá ekonomika: Reálný ekonomický růst během volebního období je stejný či 

vyšší než růst během dvou uplynulých období. (PRAVDA) 

7. Změna politiky: Obhajující strana dělá výrazné změny v celonárodním měřítku. 

(NEPRAVDA) 

8. Společenský neklid: Během volebního období se neodehrává žádný neklid či nepokoje. 

(PRAVDA) 

9. Skandál: Obhajující strana není zasažena opravdu velkým skandálem. (PRAVDA) 

10. Zahraniční/vojenské selhání: Obhajující strana neutrpěla žádný výrazný neúspěch v oblasti 

zahraniční politiky nebo vojenských záležitostech. (PRAVDA) 

11. Zahraniční/vojenský úspěch: Obhajující strana dosáhla výrazného úspěchu v oblasti 

zahraniční politiky nebo vojenských záležitostech. (NEPRAVDA) 

12. Charisma obhajující strany: Kandidát obhajující strany je charismatická osobnost 

či národní hrdina. (podle Lichtmana nemá Clintonová tyto atributy, NEPRAVDA) 
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13. Charisma vyzyvatele: Kandidát na straně vyzyvatele není charismatická osobnost 

či národní hrdina. (Tyto atributy nepřipisuje ani Trumpovi, PRAVDA) 

 

Hodnoty pravda a nepravda uvedené v závorkách odpovídají hodnotám prezidentských voleb 

v USA v roce 2016. Postup Alana Lichtmana identifikoval pět nepravdivých výroků a osm 

pravdivých výroků. Výsledkem tedy je, že vítězí Donald Trump. To znamená, že Lichtmanova 

heuristická procedura i v prezidentských volbách v roce 2016 v USA prokázala svoji účinnost. 

Uvedené skutečnosti naznačují, že vývoj v manažerské politologii povede k následujícím 

trendům, využívající umělou inteligenci: 

- budoucí počítačové systémy si budou na základě samoučení doplňovat predikáty do databáze 

(podobně jako počítačový program, který porazil mistra světa v GO); 

- počítačové systémy „political inteligence“ budou samostatně provádět politické prognózy. 

 

4 Závěr 

Současný diktát globalizované komerční, mediální, finanční a kriminální moci vytváří systém 

„vyvolených“ (R. Fuld hazardní strategií přivedl ke krachu banku Lehman Brothers, podle 

britských zdrojů na krachu vydělal půl miliardy USD, a nebyl souzen zcela v rozporu 

s americkým právním řádem) a „zatracených“ (firma Volkswagen) v rozporu s právním státem.  

Bez reformy politického systému bude základním společenským trendem konvergence 

k modelu „Král Vávra“. Na propagaci terorismu kartelizovanými médii i budoucí terorismus 

formou útoků např. na velkovýrobu potravin a vodní zdroje a nečinnost politických struktur 

musí společnost postupně reagovat preferencí autoritativních a vojenských systémů. A objeví 

se i zajímavá nová společenská témata: diskriminace vojáků v politických funkcích a ve vedení 

firem a možné jsou i kvóty na podíl vojáků v politických a veřejných funkcích… Návrat 

k historicky prověřenému modelu „Krále Vávry“ je zcela evidentní. 
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Příspěvky ve studentské sekci 
 

 

ODPOVĚĎ NA OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE VZTAHU VÝZKUMU, VÝUKY 

A PUBLIKOVÁNÍ Z HLEDISKA ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU 
 

Jan Pehal 

 

1. Jak do výzkumné činnosti zapojit studenty, a to počínaje ročníkovými pracemi, tak návazně 

i závěrečnými: 

• Jakým způsobem informovat uchazeče o studium a návazně studenty o výzkumu, který na 

vysoké škole probíhá a do kterého se mohou zapojit. • Jak přejít od vymezení perspektivních 

směrů výzkumu k zadání ročníkových a závěrečných prací. 

 

Odpověď: 

Pokud budu zde hovořit z vlastní zkušenosti, tak musím předem upřesnit, že mě výzkum vždy 

zajímal a obdivoval jsem ho. Proto možná nebude příspěvek na 100 % objektivní, ale pokusím 

se o zachování střízlivého přístupu. První z věcí, která je důležitá, je studenty osobně 

informovat o tom, že zde taková možnost vůbec je (email v tomto případě nemusí být ten 

správný komunikační kanál). Myslím si, že málokdo, kdo přichází z prostředí střední školy, si 

uvědomuje, že se lze nějakým způsobem do výzkumné činnosti zapojit. Druhá věc je čas, který 

toto zapojení obnáší. Pokud budu hovořit konkrétně o pravidelném semináři, který pořádá pan 

docent Valenčík, tak já osobně se ho nemůžu pravidelně účastnit, protože mám tou dobou 

povinnou výuku. Tato skutečnost mě osobně velice mrzí, protože bych byl rád přítomen těchto 

diskusí, které se mi zdají velice plodné a přínosné. Návrh na zlepšení těchto dvou bodů by mohl 

spočívat v tom, že by zaprvé nějaký profesor v rámci nějakého předmětu (klidně i všichni 

profesoři ve všech předmětech) na možnost této spolupráce upozornili a věnoval by část své 

přednášky konkrétním věcem, které škola v rámci výzkumu činí. Tento pohled do „kuchyně“, 

kde se výzkum tvoří, by určitě některé studenty okamžitě nadchnul. K druhému bodu, který byl 

čas, bych chtěl poznamenat toto. Určitě by bylo rozumné u tvorby rozvrhu myslet na to, že 

takovýto seminář probíhá a byť je nepovinný a zúčastňovala by se ho jen hrstka studentů, tak 

by v tomto čase neměli mít studenti jiné studijní povinnosti. Zároveň nevidím problém, proč by 

některé informace o výzkumu nemohly být zakomponovány do předmětu Diplomový seminář 

(nebo do obdobného semináře v bakalářském programu). Pokud by vyučující osoba měla k 

výzkumu kladný vztah, určitě by mohla tento prostor využít k propagaci vědy a dokonce i 

propojit výzkum se závěrečnými pracemi. Rozhodně by pak vznikalo více témat, které by 

opravdu řešily nějakou vědeckou otázku namísto témat, které stále dokola řeší tu stejnou 

(mnohdy nezajímavou otázku). Nejlepší variantou by bylo, pokud by byl akreditovaný předmět 

„Vědecký výzkum“ a studenti by ho měli buď povinný, nebo alespoň volitelný. Spojilo by se 

zde příjemné s užitečným – studenti by se zapojovali do vědeckých projektů a prohlubovali by 

tak svůj zájem v této oblasti a zároveň by za tento předmět získali potřebné studijní kredity. 

 

2. Jak rozvíjet týmovou práci v oblasti výzkumu z hlediska interdisciplinárního přístupu i z 

hlediska mezigeneračního přenosu poznatků a zkušeností: 

• Jaké jsou zkušenosti s podporou týmové práce. 

• Jak do týmové práce zapojit kvalitní pedagogy, kteří mají nedostatečnou publikační činnost. 

• Jak pěstovat návyky studentů k týmové práci. 
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Odpověď: 

Myslím, že se shodneme, že lidé se navzájem ovlivňují. Pokud s tímto tvrzením souhlasíme, 

tak by měl být kladen důraz, aby toto ovlivňování bylo pozitivní. Čili aby ti s vizí a schopnější 

z nás ovlivňovali ty, kteří například nemají takový přehled. Zkrátka aby ve světě nevítězila 

omezenost, která je často doprovázena silou, nad pravdou, nebo realitou, která sice může být 

nepříjemná, ale přesto se musí vyřešit. V této oblasti si myslím, že si většina lidí ani 

neuvědomuje, jak je v dnešní době vše (nejen díky globalizaci) provázáno a jedna akce může 

způsobit naprosto neočekávanou reakci někde jinde. Koneckonců se zde dá vycházet i ze 

známého přísloví, když se dva perou, třetí se směje. Jinými slovy, nemohu očekávat, že svět 

bude čekat, než se vyřeší lokální problémy. Pokud si neuvědomíme, že je nutno upustit od 

malichernosti, pokrytectví a ega, tak nám okolní svět uteče. Týmová práce není vlastně nic 

jiného, než geopolitika v malém měřítku. Pokud nechtějí jednotliví členové spolupracovat, 

většinou to nikam nevede. Proto je v týmu nutno dodržovat nějaké základní principy. Asi se 

musíme smířit s tím, že žijeme ve světě plurality názorů. Dogmata jsou rozbíjena každý den a 

proto je v jistých situacích čím dál složitější se domluvit. Ovšem i nesouhlas může být 

konstruktivní a kritika žádoucí, pokud si jednotliví členové udrží pravidla slušného chování. 

Týmová spolupráce by, dle mého názoru, měla být postavená na akceptování přirozených 

silných stránek jednotlivých účastníků. Pokud někdo pracuje v souladu se svými silnými 

stránkami, podává lepší výkony, než pokud je nucen něco v potu tváře vyprodukovat. Aby měla 

týmová práce význam, měla by mít svůj hlavní cíl a hlavního vizionáře, který tento cíl 

ztotožňuje. Jedná se zde o prototyp takové malé utopické monarchie, kde v čele stojí 

spravedlivý panovník, který je ostatními akceptovaný a uznávaný, ale zároveň je pokorný a rád 

se obohatí jinou (i protichůdnou) myšlenkou. Kvalitní týmová práce by měla být založená na 

tom, že „panovník“ umí jednotlivé členy nadchnout, aby chtěli pracovat pro onu myšlenku, onu 

vizi výzkumu. Také by měl být představen jednotlivým členům přínos, který tento výzkum 

může mít. V neposlední řadě určitě souhlasím s tím, že mezigenerační výměna názorů a 

zkušenosti má obrovský význam. Pochopitelně co se zkušeností týče, ty určitě převládají na 

straně těch starších. Naopak ti mladší mohou těžit jednak z inovativního přístupu a také z 

přirozeného zápalu pro věc. Byly také učiněny některé studie, které prokazují, že starší lidé se 

v mladém kolektivu udrží déle v kondici. 

 

3. Jakou formou začlenit do výuky nejnovější poznatky získané vlastním výzkumem: 

• Které publikace prezentující nejnovější poznatky jsou nejvhodnější k tomuto účelu a jak je 

zahrnout do systému hodnocení výzkumu. 

• Které formy výuky jsou k osvojení nejnovějších poznatků nejvhodnější a jakou metodiku výuky 

využít. 

 

Odpověď: 

S touto otázkou úzce souvisí myšlenka, která byla již zmíněna v otázce číslo jedna. Výzkum by 

bylo nejjednodušší začlenit do výuky bud tím, že by se výsledky výzkumu prezentovaly v 

diplomovém (nebo jiném) semináři a zároveň by se tak motivovali studenti k další spolupráci 

na výzkumu v rámci diplomové práce. Uznávám, že tato forma by nemusela být 100% vhodná 

vzhledem k omezenému časovému rozsahu tohoto předmětu a také k jeho hlavnímu cíli, což je 

prezentace formálních požadavků k závěrečné práci. Proto by se v tomto bodě asi více nabízela 

možnost akreditovat nový volitelný předmět, který by se prezentací a zapojováním studentů do 

výzkumu zabýval. Nemusel by být vedený jediným vyučujícím, ale kombinací různých 

profesorů, kteří vedou výzkum v rozličných oblastech. Výstupem a podmínkou ukončení tohoto 

předmětu by pak mohla být krátká vědecká práce, kterou by studenti vytvořili. Myslím si, že 

by to byla atraktivní forma, jak studenty zainteresovat v této oblasti. Co se týká publikací, tak 

pokud zůstaneme na VŠFS, tak jsem zastáncem toho, aby se použily již zpracované monografie 
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Valenčíka a spol. Ty prakticky ukazují, jak může takový výstup vypadat. Já osobně musím po 

přečtení některých z nich konstatovat, že obsažené myšlenky (například nadstavba k penzijnímu 

systému) jsou opravdu velice inspirativní a dokazují, že akademická obec plní nezbytnou úlohu 

v rozvoji národohospodářské politiky. Metodika výuky by se tedy skládala z dvou částí. První 

část by obsahovala prezentaci již uskutečněných vědeckých výzkumů v rámci VŠFS. Seznámila 

by studenty s procesem, který například stojí za tvorbou takové vědecká publikace a ukazovala 

by formální požadavky na výzkum. Jsem si jist, že by studenty zajímalo, jak taková věda 

vzniká, a byli by potěšeni, že mohou být součásti něčeho podobného. Všeobecně by tento 

předmět měl studentům více poodhalit, že studium na vysoké škole není jen o přijímání 

minulých faktů a učení se nazpaměť, ale je to proces, do kterého můžeme aktivně vstupovat a 

spoludotvářet ho. Jak jsem již zmiňoval, měly by existovat základní pravidla a dogmata, o 

kterých se nediskutuje. Na druhou stranu je ale ekonomie vědou, která je postavena na 

jednotlivých teoriích, které platí pouze do té doby, než je někdo vyvrátí. Možnost diskutovat 

nad tím, jestli je například regulace a státní zásah (J. M. Keynes) do ekonomiky žádoucí či 

nikoli, je určitě velice vzrušující a představuje pro studenty vynikající možnost jak si uvědomit, 

že je možné o spoustě věcí diskutovat a často záleží na úhlu pohledu a argumentech. Kritické 

myšlení (nikoliv však kritizování) je pro dnešní dobu naprosto klíčové a věřím, že podobný 

předmět by vychovával studenty a absolventy, kteří by byli schopni budoucí kvalitní 

konstruktivní činnosti. Druhá část předmětu by se skládala z konkrétního výzkumu. Byly by 

určeny jednotlivé okruhy, které by bylo možno rozvíjet, a výstupem by byla prezentace či 

případně publikace na téma daného okruhu. Tímto způsobem by škola získala mnoho materiálu 

a zároveň by studenty zapojila do vědecké činnosti.  

 

4. Jak motivovat studenty k tomu, aby si po absolvování vysoké školy doplňovali poznatky v 

oboru svého působení a využívali i přirozené vazby na "mateřskou" vysokou školu:  

• Jak udržovat vztahy s absolventy.  

• Jaké informační prostředky při prezentování původních poznatků, které byly při výzkumu na 

příslušné vysoké škole získány, využít.  

 

Odpověď:  

Motivace v této oblasti musí vycházet především z faktu, že studenti během studia nabyli 

dojmu, že jim škola něco opravdu přinesla. Během studia se toto často těžko posuzuje, protože 

studenti nemusí mít zkušenosti z praktického pracovního života. Pokud po absolvování 

absolvent nabyde dojmu, že už mu škola nemá co nabídnout, pravděpodobně se na ni nebude v 

budoucnu obracet. Další věc, možná ještě důležitější, je pozice školy v absolventských očích. 

Zda tato škola pro něj znamená či znamenala pouhou mezistanici k tomu, aby si mohl své jméno 

rozšířit o titul, nebo pro něj představovala skutečný zdroj znalostí a zkušeností. Osobně mám 

někdy pocit, že pro část studentů je platná varianta A, čili z nouze cnost. Vina, nebo lépe řečeno 

podstata tohoto ovšem také může ležet v přístupu profesorů a vyučujících, kteří své poznatky 

prezentují. Umím si představit, že není moc motivující něco prezentovat nezúčastněnému davu. 

Přesto, i kdyby se našla ve třídě jen malá hrstka opravdových posluchačů, měl by profesor 

věnovat tomuto výkladu plné nasazení (tak jako Hospodin slíbil, že ušetří celou Sodomu kvůli 

10 spravedlivým), protože tito posluchači mohou v budoucnu přinést větší užitek než většina 

„duchem nepřítomných“. S tím souvisí nutná pravidelná příprava vyučujícího a aktualizace 

poznatků, neboť žijeme v době, kdy se vše rychle mění a nelze tedy učit podle starých poznatků, 

které již v praxi neplatí. Neříkám, že je snadné pro vyučujícího udržet tento krok s dobou, avšak 

jsem si jist, že přidaná hodnota tohoto přístupu je nevyčíslitelná. Absolvent, který nabyl během 

studia aktuálních poznatků a je za tyto poznatky v budoucím zaměstnání či podnikání patřičně 

odměňován (ať už finančně nebo jinak), se určitě rád bude zpětně obracet na svoji Alma Mater, 

se kterou má zafixováno, že ho na vše dobře připravila a bude tak tedy oporou i v budoucnu.  
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5. Jak posílit význam doktorského studia z hlediska prohloubení vztahu mezi původním 

výzkumem a jeho společenskými aplikacemi:  

• Jak zapojit doktorandy a návazně pak absolventy doktorského studia do výzkumné činnosti.  

• Jak využít absolventy doktorského studia působící v soukromé i veřejné sféře k posílení spojení 

výzkumu s praxí  

 

Odpověď:  

Pokud se na to opět budu dívat ze svého pohledu, tak musí přiznat, že si moc neumím představit, 

co doktorské studium obnáší. Nevyvracím přitom to, že si toto všechno mohu zjistit na ISu či 

na internetu. Ale opět, osobní přístup by byl velkým přínosem i zde. Kdyby vyučující, kteří 

mají doktorské studium za sebou (a to byť dávno) by se mohli se studenty podrobněji podělit, 

co to znamená být doktorand a následně doktor. Doktorand by přitom zde mohl být ideální 

propojující článek mezi teorií a praxí. Ano, určitě nemůžeme říci, že se jedná o člověka, který 

je nějak výrazně zkušený, ale pravděpodobně může tento člověk lépe porozumět požadavkům 

studentů (protože pravděpodobně před nedávnem ještě studentem byl). Opět by zde bylo na 

místě objasnění mise, kterou s sebou doktorské studium přináší. Jsem si jistý, že by se následně 

našli jedinci, kteří mají „světu“ co říci a kteří mohou být svým výzkumem opravdu přínosní. 

Co se týká následného zapojování doktorů do výzkumné činnosti, tak je třeba si uvědomit 

následující zkušenosti. Často se již jedná o člověka, který je ve věku, kdy se chce již plně 

soustředit na svoji kariéru (na kterou se v současném systému školství připravoval bez mála 22 

let!) nebo chce ušetřený čas věnovat rodině (případně jiným koníčkům, na které nebyl prostor). 

Proto je pravděpodobně zapojení absolventů doktorského studia poněkud limitující. Přesto 

cesta zde existuje. Tato cesta bude pravděpodobně spočívat ve spojení (částečném, či úplném) 

své pracovní kariéry s výzkumnou činností. Zde ovšem přichází na řadu otázka finančního 

ohodnocení. Člověk, který strávil takto podstatnou část svého života studiem tak činil 

pravděpodobně z důvodu vytvoření lepší budoucí pozice na trhu práce. Pokud budeme 

abstrahovat od nějakého naprostého nadšence, který bude dělat výzkumnou činnost pro blaho 

všech a nebude ho až tak zajímat jeho osobní prospěch a ohodnocení, vyvstává na řadu otázka, 

zda se dá výzkumnou činností uživit lépe, než na trhu práce v soukromé či veřejné sféře. Umím 

si představit situaci, kdy je člověk ochoten věnovat svoji pracovní etapu života výzkumu, pokud 

mu z výzkumu (nebo jinou formou) bude chodit dostatečný příjem, aby byl motivací pro 

setrvání v tomto výzkumu. Problematika získávání grantů mi není plně jasná a nemám 

představu, v jakých částkách se může pohybovat, proto ukončím tuto část tím, že si osobně 

dokážu představit, že bych strávil svůj život výzkumem, pokud by to znamenalo, že i tak budu 

schopen kvalitně uživit sebe a svoji rodinu.  

 

6. Jak identifikovat nejperspektivnější směry výzkumu na vysoké škole a jak je účinně 

podpořit, jak z tohoto hlediska plně využít výzkumný potenciál, kterým vysoká škola 

disponuje:  

• Jaká jsou kritéria, podle nichž lze identifikovat nejperspektivnější směry výzkumu.  

• Jak dosáhnout toho, aby každý akademický pracovník, jehož součástí je i podíl na výzkumu, 

byl vhodnou formou zapojen do výzkumu s uplatnitelnými a hodnotitelnými výstupy.  

 

Odpověď:  

Identifikovat nejperspektivnější směry jde asi z více úhlů. Jedním takovým úhlem může být 

pohled finanční, neboli výzkum, který může potenciálně vynést značnou míru finančních 

prostředků. Dalším takovým směrem může být pohled všeobecně prospěšný, tedy pohled, který 

říká, že má význam se zabývat věcmi ne kvůli zisku, ale pro všeobecné blaho celku. Třetí z 

pohledů může být pohled založený na jednotlivých účastnících výzkumu, kteří zvolí 

perspektivu na základě svého subjektivního pocitu, avšak s vidinou, že je dané téma pro ně 
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osobně natolik zajímavé, že opravdu touží po jeho rozvinutí a až následně se případně projeví 

finanční nebo společenské výhody. Zde pochopitelně záleží na důvodu a motivaci spolupráce 

jednotlivých pracovníků. Pokud bude zapojení pouhou formální podmínkou a účastníci to 

budou dělat z povinnosti, je možné, že k nějakým zajímavým závěrům dojdou, ovšem se asi 

nedá předpokládat nějaká větší přidaná hodnota. Pokud budeme předpokládat, že na výzkumu 

spolupracují pouze ti, kteří spolupracovat chtějí, opět bych se klaněl k názoru, že mají jednotliví 

účastníci pracovat v souladu se svými silnými stránkami a tím pádem zvyšovat celkovou 

efektivitu a šetřit svůj čas. Umím si představit, že není snadné se pokoušet neustále vymýšlet 

něco nového, ale jsem přesvědčen, kdyby mohl výzkum fungovat týmově a řešil se jako projekt 

s jednotlivými účastníky, rolemi a kompetencemi, mohlo by se dosahovat lepších výsledků než 

na individuální bázi. Závěrem bych rád ještě dodal, že s identifikací směrů by mohli pomáhat 

také soukromé či veřejné společnosti, které by ze své praxe dávali požadavky na obory, kde by 

potřebovali daný výzkum provést a nemají na to například patřičné kapacity či metody. Jsem 

velkým zastáncem názoru, že investice do vědy a výzkumu jsou důležitým prvkem pro vývoj 

lidské společnosti a ekonomiky. Pokud nebude do tohoto směru dostatečně investováno, může 

se stát, že za pár let jedinci, firmy či země zjistí, že zaspali dobu a stali se nekonkurenceschopní 

jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska životního.  

 

Závěr:  

Jsem rád, že jsem se mohl alespoň toto cestou vyjádřit k dané problematice. Opět podotýkám, 

že nejsem odborník, ale myslím si, že mé názory odráží postoj jedince, kterému není budoucí 

vývoj ve společnosti lhostejný a rád by se dožil doby, kdy uvidí, že veřejné (i soukromé) 

prostředky směřují do oblastí, které posilují trvale udržitelný rozvoj na této planetě a zkvalitnění 

života jejich obyvatel.   
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K NĚKTERÝM PROBLÉMOVÝM OKRUHŮM VZTAHU VÝUKY, 

VÝZKUMU A PUBLIKOVÁNÍ 
 

Petr Martan 
 

Čtvrtá otázka: 

4. Jak motivovat studenty, aby si po absolvování vysoké školy doplňovali poznatky v oboru 

svého působení a využívali i přirozené vazby na ,,mateřskou“ vysokou školu: 

- Jak udržovat vztahy s absolventy. 

 

Odpověď: 

Problémový okruh týkající se doplňování poznatků v oboru svého působení, s využitím vazeb 

na mateřskou školu, bych se pokusil popsat z pohledu studenta kombinovaného studia VŠFS 

a.s. Karlovy Vary, studijní obor Právní aspekty podnikání. Forma kombinovaného studia je z 

více jak 90 % navštěvována studenty, kteří tuto formu studují při zaměstnání, do toho mají 

svoje rodinné povinnosti a spousty dalších osobních náležitostí. Tuto formu studia absolvuji již 

šestým rokem, a vím, že je někdy dost obtížné veškeré povinnosti skloubit tak, aby byly ve 

vzájemné shodě. Nemá cenu zakrývat motivaci u většiny studentů formy kombinovaného 

studia, kterou je zejména získání studovaného akademického titulu. Z tohoto důvodu je větší 

částí studentů škola absolvována a po jejím ukončení zbydou vzpomínky na studentský život, 

ale většinou již žádné vazby se školou neudržují.  

Studenti - absolventi získávají další poznatky v oboru svého působení zejména na svých 

pracovištích a to vzhledem k jednotlivým zcela rozdílným pracovním oborům. Při studiu je 

vidět velká rozmanitost pracovního zaměření u jednotlivých studentů. Sám bych mohl uvést 

několik typů studentů dle jejich pracovního zaměření např. OSVČ - samostatní podnikatelé v 

různých oborech jako služby, obchod, přes manažérské funkce např. v logistice, zaměstnance 

ve státní správě či pedagogické pracovníky, až přes zaměstnance v zahraničních firmách s 

potřebným jazykovým vybavením. 

V této různorodosti jednotlivých pracovních pozic vidím problém udržování vazeb po 

absolvování studia. Z pozice školy se těžko dá takto široká paleta pracovních zaměření nějak 

podchytit a to vycházím pouze ze svých znalostí a setkávání se s několika desítkami studentů 

při vlastním studiu. Jaké možnosti tedy za dané situace škola má? 

Myslím si, že určitě není problém a většina škol i tak dělá, že má tzv. „Klub absolventů školy“, 

do kterého jednotliví absolventi vstupují po ukončení studia. Je důležité, aby byly zanechány 

ze strany studenta potřebné kontakty, a nemělo by zejména chybět jeho pracovní zařazení, 

případný obor zájmu absolventa!! Na škole již pak je, zda dokáže tyto podklady nějak využít a 

udržovat s jednotlivými absolventy kontakt.  

Jak bylo již uvedeno, pracovní zařazení absolventů jsou příliš rozličná a odtud by se měla 

odvíjet i další aktivita ze strany školy, která by měla být již cíleněji zaměřená. Je skvělé pokud 

škola udělá např. seminář pro oblast změn v daňových zákonech. Pokud dostane nabídku 

absolvent, který např. podniká, či pracuje ve finanční sféře, je dosti patrné, že jej tato nabídka 

zaujme a využije ji. Opačné to bude, pokud touto nabídkou bude osloven někdo, kdo pracuje 

např. v oblasti bezpečnosti, reklamy apod. 

Určitě by bylo dobré, kdyby takových seminářů bylo několik v běžném roce, tak aby 

absolventům byly nabízeny dle již uvedeného jejich pracovního zaměření a také s uvedením 

určitého finančního zvýhodnění již z titulu, že se jedná o absolventa školy.  

Dále mi napadá, že i nějaký občasný bulletin např. ekonomický, právní, tak aby alespoň 

částečně korespondoval s vystudovaným oborem absolventů, by byl určitě velkým přínosem. 

Měla by v něm být i možnost, aby se jednotliví absolventi mohli k uváděné problematice 

vyjadřovat.  
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Způsob informačních prostředků bych v současné době viděl jen elektronicky, a to i z důvodu 

nižších nákladů pro samotnou školu. Spousta škol se také podílí na vydávání jednotlivých 

knižních publikací týkající se zaměření studia jednotlivých škol. I tahle informace by se měla 

dostávat k absolventům škol, např. v obsahu bulletinu a s alespoň symbolickým zvýhodněním 

ceny pro bývalé studenty. 

Možná tento můj krátký příspěvek na téma motivace studentů absolventů vyznívá spíše ve 

prospěch těchto studentů, neboť oni v počáteční fázi nic, pouze jejich mateřská škola by měla 

povinnosti nabízet jim akce, bulletiny, určitá zvýhodnění atd. Na druhou stranu si myslím, že 

prvotní aktivita by měla být na straně vzdělávacích zařízení. Cílem by mělo být aktivní oslovení 

alespoň deseti procent absolventů, kteří budou dále se školou ve spojení, např. jako návštěvníci 

některých seminářů, odběratelé vydávaných periodik či někteří jako externí spolupracovníci. 

Takový stav bych považoval za velmi přínosný a určitě by se při správném marketingovém 

využití pozitivně projevil i v budoucnu ze strany nových zájemců o jednotlivé studijní obory na 

příslušných školách. 
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VZTAH TEORIE A PRAXE PŘI VÝUCE I TÝMOVÉ PRÁCE 

NEJENOM NA VŠFS 
 

David Pokorný 

 

K otázce 2 

2. Jak rozvíjet týmovou práci v oblasti výzkumu z hlediska interdisciplinárního přístupu i 

z hlediska mezigeneračního přenosu poznatků a zkušeností 

• Jaké jsou zkušenosti s podporou týmové práce. 

• Jak pěstovat návyky studentů k týmové práci. 

 

Odpověď: 

Shodou okolností se mi podařilo dostudovat v bakalářském studijním programu obor Veřejná 

správa regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě ČZU Praha a zároveň obor Veřejná 

správa zde na VŠFS a v této poznámce bych chtěl porovnat zkušenosti s týmovou prací. 

Nejlepší na srovnání bude předmět regionalistika, který jsem absolvoval na obou školách. Právě 

z tohoto předmětu z ČZU mám negativní zkušenost k týmové práci, měli jsme se v kruhu cca 

28 studentů rozdělit na skupiny po 5 lidech. Vyučující bylo jedno, jak se dohodneme. Většinou 

to dopadlo tak, že skupiny byly tak, jak se kdo s kým jak moc dobře zná. Že bylo pár studentů 

z jiných kruhů, co neznali ostatní, ale akorát se jim hodil čas této hodiny do rozvrhu, to nikoho 

nezajímalo. Na rozdělení měla vliv úspěšnost studenta v dosavadním studiu, nebo zda chodí do 

práce nebo ne a má čas chodit na přednášky, cvičení a průběžně konzultovat seminární práci. 

Za tuto seminární práci byl zápočet a podle instrukcí vyučující náš nápad na zlepšení životní 

úrovně obyvatel a udržitelného rozvoje měl být naprosto unikátní a nekopírovat od ostatních 

skupin. V mém týmu 5 lidí dvě kamarádky, co se znaly už od střední školy vlastně díky známé 

z vyšších ročníků „vymyslely“ téma a sami ho zpracovaly, že ho sami udělají nejlépe, protože 

chtějí mít zápočet (kdo by nechtěl). Já jsem se také chtěl zapojit víc než jenom závěrečnou 

videoprezentací a byl jsem většinu semestru k zastižení na přednáškách a cvičeních. Většinu 

semestru jsem se obával, zda budu napsán mezi autory seminární práce a powerpointové 

prezentace. Zbylé dvě studentky celý semestr nebyly k zastižení, protože chodily na brigádu a 

na poslední chvíli něco zpracovaly, byť už bylo vše hotovo a spíše to bylo mimo téma. Stejně 

nakonec měly zápočet. Hrozba nezískání zápočtu a následná nutnost tento předmět opakovat 

příští rok10, složitost tématu a výše popsané zkušenosti zhoršily dosud velmi přátelskou 

atmosféru v kruhu.  

Na VŠFS při výběru témat seminárních prací byla předem daná témata, individuálnější výuka 

- v kruhu nás bylo 9 a nebyl problém při sestavování dvojic, trojic na téma seminárky např. 

brownfields. Ani nebyl problém pro přítomného studenta, pokud se druhý student ve dvojici  

kvůli nemoci nedostavil na prezentování seminární práce. Zápočet se na VŠFS z předmětu 

regionalistika skládal kromě docházky a seminární práce, také ze zápočtového testu, což je 

podle mě hlavní důvod, proč na VŠFS týmová práce proběhla bez nějakých komplikací a 

naopak.  

Kvůli přísnosti vyučující, způsobu prezentování strukturálních fondů EU / regionálních 

operačních programů a hrozba nezískání zápočtu na ČZU jsem se bál zformulovat dotaz, 

kritickou poznámku, zda opravdu takhle se nejlépe řeší regionální disparity nebo zda by 

nepomohlo nižší zdanění práce, méně vyhlášek, nařízení, směrnic, zákonů. Jedna z mála kritik 

evropských fondů, která zazněla od vyučující, nedělat to jako pan Rath ve Středočeském kraji. 

                                                           
10 Maximálně dva předměty šly opakovat další rok z přecházejícího roku; v případě velmi obtížného předmětu 

student alespoň vyzkouší formu a obtížnost zkoušky na příští rok, pokud má zápočet. 
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Ještě kritičtěji vidím případnou realizaci v praxi projektů typu posilovny pro důchodce ze 

strukturálních fondů EU, což byl náš seminární projekt. V západních zemích toto využívá 10 

% důchodců, nemohu toto podle mě vysoké číslo ze seminární práce doložit, domnívám se, že 

v Českých zemích by bylo ještě nižší a pokud ne, tak proč dotace z EU/od státu mají nabourávat 

tržní prostředí11? Samozřejmě, že nic takového jsem nikde nenapsal, nezeptal se na cvičení. 

 Na druhou stranu moje seminární práce na VŠFS na téma brownfieldů v ČR má podle mě 

realističtější základ. Částečně odstraňování starých ekologický zátěží, sociálně demografických 

jevů (nezaměstnanost, kriminalita) a hlavně zvýšení ekonomického potenciálu okolí. Zvlášť 

v dnešní době nedostatku a ceně bytů.  Díky výše popsaným faktorům jsem si na VŠFS mohl 

během prezentování mé práce dovolit kritickou poznámku, zda firma velikosti typu PPF má 

dostávat (jakoukoliv) dotaci na revitalizaci brownfieldu. 

Z mé zkušenosti studia obou vysokých škol se domnívám, že studenti při zpracování by neměli 

být pod stresem, že nebudou mít zápočet kvůli někomu jinému v týmu. Je mnohem větší 

motivace, pokud dané poznatky jdou využít v praxi např. simulace pracovního pohovoru 

v předmětu psychologie a etika v podnikání na ČZU, než jenom něco na poslední chvíli napsat, 

ať je zápočet. Možnost diskuze, vícero názorů na danou problematiku.  

Předmět, který mě provázel větší část bakalářské studia na VŠFS, bylo správní právo. Prameny 

práva tvoří určitý celek, který je vnitřně strukturován. Členění lze provést podle různých kritérií.  

V první řadě, co jsou vůbec prameny práva? Hlavní pramen práva tvoří právní předpisy. (Právní 

předpis např. zákon, vyhláška atd.) Je jich tvůrcem je stát, resp. jeho orgány, dále občané 

prostřednictvím referenda a další subjekty, jímž stát tuto pravomoc svěřil, nejčastěji autonomní 

a samosprávné celky. Pramenem práva mohou být i normativní smlouvy, které se nejvíce 

uplatňují v mezinárodním právu.  

Během přednášek docenta Matese mně v paměti nejvíce zůstaly příklady z nejenom jeho 

dlouholeté praxe. Sám jsem si během výuky říkal, že získané poznatky se mi mohou hodit v 

případném správním řízení po spáchání přestupku v dopravě. Vybírání pokut podle části 

veřejnosti slouží spíše k naplnění obecního rozpočtu než jako prevence. Jaká je společenská 

nebezpečnost, že jsem jednou jel 0,7 sekundy na červenou křižovatkou, která byla zrovna 

v rekonstrukci, a vedlejší komunikace byly uzavřeny? Při převozu blízkých k lékaři se snadno 

může stát, že při parkování musíte porušit třeba zákaz zastavení nebo dobu stání na parkovišti. 

V takovém případě by strážník městské policie měl slyšet, zda by pokuta nešla řešit jenom 

domluvou nebo alespoň při výši pokuty, zda by neuplatit jednu ze zásad správního práva a to 

zásada dobré víry. Při učení na státnice z tohoto předmětu mě napadlo se zeptat na poště paní 

vydávající dopisy, zda to rozhodnutí, co mi bylo doručeno do vlastních rukou, je teď převzetím 

platné nebo účinné. Dozvěděl jsem se akorát, že mi dopis byl doručen. Při proniknutí do 

složitosti správního práva v ČR se domnívám, že jeho základy by měly patřit k všeobecné 

inteligenci a na druhou stranu množství právních předpisů je až skoro cílené, vždyť neznalost 

zákona neomlouvá.   

V praxi na České obchodní inspekci státnice ze správního práva nikoho moc nezajímaly, jeden 

spolupracovník se jednou akorát asertivně zeptal, zda vůbec vím, jak vypadá správní řízení. 

Nadřízené akorát zajímalo, že se umím z vysoké školy učit (i ze zákonů). Vztah teorie a praxe 

by také šel naznačit úvahou, zda někteří lidé jsou více či méně odtržení od reality. Vzpomínám 

si na právničku na ČOI, která se šla poradit s „obyčejným“ inspektorem, co odebírá kontrolní 

vzorky pohonných hmot, zda pokuta 250 000 Kč živnostníkovi je „v pohodě“. Za chybu,  kterou 

nemůže ovlivnit, že dostal od významné společnosti typu Čepro motorovou naftu třídy D, co 

neodpovídala limitním hodnotám v ukazateli jakosti v bodu vzplanutí P. M. Na právní oddělení 

firem typu Čepro si právní oddělení ČOI netroufne, ale na živnostníka, co vlastní jednu pumpu 

ano, byť zákon popisuje obě varianty. Zaujal mě názor zaměstnance živnostenského úřadu 

                                                           
11 https://www.vitalia.cz/clanky/i-seniori-mohou-chodit-do-posilovny/  

https://www.vitalia.cz/clanky/i-seniori-mohou-chodit-do-posilovny/
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Prahy 6, že veřejné správě vládnou tabulky. Mediálně vděčné je nalévání alkoholu mládeži, 

z ohromné akce se chytne jenom pár mladistvých. Stává se i to, že se naplánuje kontrola 

hospody na 23:00, ale hospoda zavírá ve 22:00, to nikomu nevadí, čárka do tabulek výkonu je.  

Znalosti z předmětů politologie, sociologie nebo ústavní právo a základy evropského práva mi 

dávaly jistotu, že při kontaktní kampani při volbách do Evropského parlamentu nebo krajského 

zastupitelstva budu moc odpovědět na dotazy občanů, najdu společné téma k diskuzi 

s budoucími politiky nejenom během kontaktní kampaně. Při neformálním pohovoru týkajícího 

se většího zapojení dění ve Straně svobodných občanů mně částečně zkazilo mínění, že 

dotyčného nezajímalo před volbami do krajského zastupitelstva moje seminární práce na téma 

rozpočet Středočeského kraje a všeobecné znalosti veřejné správy, ale spíše aby ve straně 

nepřibyl třeba konzervativec místo liberála. Při studiu literatury k diplomové práci Nástroje 

přímé demokracie v České republice mě zaujal závěr pro více prvků přímé demokracie, že 

dostat se do politických stran a případně být na volitelných pozicích je často problém, neboť 

strany a současní straníci se brání k přijímání nových členů. To koresponduje s mojí výše 

popsanou zkušeností. V zastupitelské demokracii právě politické strany ve velké míře ovlivňují 

veřejné mínění, veřejný zájem, zákony. Právě vysokoškolsky vzdělaní lidé by měli nejenom 

chodit k volbám, což se u studentů či čerstvých absolventů ne vždy děje, ale být i více aktivní. 

Organizovat a podepisovat petice, zkusit uspořádat regionální referendum, zajímat se 

všeobecně o veřejné dění pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím. Usměrňovat 

politickou reprezentaci, aby na všech úrovních vládnutí se snažila v dobách růstu ekonomiky 

přebytkový rozpočet, v lepším případě dlouhodobě vyrovnaný rozpočet. Používat ve svém 

každodenním rozhodování znalosti z ekonomie např. náklady obětované příležitosti.  
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TEORIE A PRAXE. TROCHU OSOBITĚ 
 

Jan Pehal 

 

Teoreticky jsem velice akademický člověk. Rád diskutuji témata, rád přemýšlím o lepším 

fungování společnosti, o cestě ke světové harmonii a obdivuji učence a vzdělané lidi. 

Prakticky je to horší. Tento text, který píšu, jsem odkládal několik týdnů. Nevím vlastně ani 

proč. Někdo by to nazval prokrastinací. Já to nazývám, že se mi „nechtělo“. Píšu to sem 

objektivně, nerad se schovávám za prázdné fráze a výmluvy. Přesto je toto přiznání, dle mého 

názoru, velice důležité. Možná dokonce o celé problematice „teorie versus praxe“ vypovídá 

více, než kdybych hned první den po zadání sedl k textovému editoru a na sílu něco stvořil. 

Samozřejmě bych to dokázal napsat. Samozřejmě by to splnilo účel. Ale mělo by to tu pravou 

přidanou hodnotu? To nevím. 

Ono v praxi je to tak, jak jsem naznačil. Víme, co je správně. Víme, co by se mělo. Ale málokdy 

to uděláme. Proto mě zajímá tento pohled na věc. Opravdu to, že chronicky odsouváme věci je 

projev naší slabosti a lenosti? Nebo je to nějaký vnitřní hodinový strojek, který zazvoní v tu 

správnou dobu a vyšle nám signál do hlavy: „teď bys měl, Honzo, ale už opravdu začít něco 

dělat!“. Kdybych si měl svůj den/život namalovat, aniž by byl závislý na fyzických možnostech, 

vypadal by asi takto: 

 Ráno vstanu (na můj vkus) dostatečně brzy. Tak v 6:30 

 Udělám si lehkou „snídani“, nejspíš v podobě čerstvě vymačkané pomerančové šťávy. 

 Půjdu si zaběhat. Pěkně si vyčistím hlavu a nastartuji se pozitivně do dne. 

 Dám si sprchu a dokončím snídaňový rituál. Nebude to ale žádné pečivo, ale ovoce, 

zelenina, cereálie a všechny ty další zdravé věci. 

 Vyrazím do práce, kde budu dělat tvůrčí činnost. 

 Dám si zdravý oběd. 

 Budu pokračovat v práci. 

 Přijdu domů a věnuji čas nějakému vzdělávacímu kurzu. Buď manažerských či 

investičních dovednosti a anglickému jazyku. 

 Strávím kvalitní čas s přítelkyní. Například podnětným rozhovorem nebo epikurejskou 

procházkou. 

 Dáme si lehkou večeři, trochu vína. 

 A jdu spát s pocitem maximální satisfakce. 

Asi musí být jasné, že toto bylo popsání teoretického dne. Dokonce bych se vsadil, že takový 

plán musí mít velká spousta lidí. Pokud měl pan Gauss pravdu, tak to možná dokonale dodržuje 

pouze ta výjimka, která potvrzuje pravidlo čili možná 5 % lidí. 

Pro zbytek lidí je to čistá teorie. Ale teorie, která v sobě utilitaristicky obsahuje vše dobré. 

Žádná z těchto položek nepůsobí patologicky. Troufám si říct, že dokonce jednotlivci i 

společnosti prospívá. Od rána do večera bych dal vydělat velké řadě institucí a svým zdravým 

způsobem života ještě přispívám k tomu, že na tomto světě, jako spotřebitel, ještě dlouho budu. 

Kde je tedy zakopán pes? Prostě se nám nechce. 

Ve spoustě jiných oborů to bude asi podobné. Jako snílkové si vždy na začátku představujeme, 

jaké to bude. Máme plno energie a strašně se divíme, jak je to možné, že ostatní lidé kolem nás, 

kteří už něco praktikují dlouho, jsou z toho zdeptaní, nebo to nedělají na 100 %. Říkáme si: 

„Takový já nikdy nebudu!“, kritizujeme je a často se dostaneme i na jejich pozici. Jen ale do té 

doby, než nás nahradí další takový snílek.  

K čemu tato úvaha spěje? Pravděpodobně si nevážíme věcí. Ekonomika si neváží minulých 

výsledků a snaží se je neustále překonávat. Pokud HDP neroste, stát strádá. Nacházíme se tak 

na ostří nože. Kdy na jedné straně víme, že nechceme zakrnět a přestat s lidským přirozeným 
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vývojem, na straně druhé nás odrazují příklady, které ukazují, že honba za mamonem je nový 

druh rakoviny, která umí „sežrat“ celé tělo, celé firmy, celé státy... 

Onen problém mezi teorií a praxí proto možná také tkví v tom, že teoretik často nezohledňuje 

do svých názorů ono přirozené zadrhávání systému, kde lidé nefungují podle tabulkové 

výkonnosti, či výkonnosti, kterou si vysní (tak jako já, když chci mít perfektní den), ale podle 

reálných aktuálních pocitů, kdy se jim často „nechce“. 

Možná o to zajímavější by bylo se zaměřit teoreticky (trochu ironické, že?) na způsob, jak 

motivovat lidi, aby se jim chtělo. Mám pocit, že to nebude už ale jen motivace finanční. 

V dnešní době jsem se již setkal s případem, kdy montážník, který byl zvyklý trávit 5 dnů 

v týdnu na cestách mimo domov, řekl: „Podívej, já nepotřebuji brát 60 tisíc, mně stačí 45 tisíc 

a jeden den zůstanu doma.“ Čili i v penězích se dostáváme na pomyslnou hranici, kdy 

v některých případech peníze přestávají být motivací.  

Abych řekl pravdu, tak jsem velice skeptický, že by na toto existoval aparát, či úřad, který by 

určil tabulkově co je správné a jak se mají lidé chovat, a který by jim v hlavě nahrazoval ono 

slovíčko „mě se nechce, já se na to raději vykašlu“. Tato motivace k výkonu vychází z něčeho 

jiného a dle mého názoru mnohem hlubšího, než jsou zákony. Myslím, že je to něco, co má 

mnohem blíže k morálce, k hrdosti, nebo něčemu takovému. 

Jako příklad za vše beru svého dědečka. Je mu přes 80 let. Bohu díky má ještě relativně dobré 

zdraví, které odpovídá jeho věku. Když se ale na něho podívám, je to muž pevných hodnot. A 

především mravní člověk. A ten někde v sobě má ukrytý onen motorek, který mu každé ráno 

řekne, ať si zacvičí, ať jde na procházku, ať na zahradě vyleze na třímetrový žebřík a vyčistí 

okapy od chatky, kterou kdysi sám postavil. Do hlavy mu nevidím, ale řekl bych, že to nedělá 

proto, že by si někde přečetl, že se to dělat musí. Ale prostě má svůj život v takové úctě, že si 

nedovolí zahálet. A zde se dostáváme pravděpodobně k tomu nejdůležitějšímu. 

Dnešní generace (včetně mě) už nemá naprogramované se takto dřít. Všechno, co dělá můj děda 

je veskrze, z dnešního pohledu, iracionální. Dnešní moderní a technická doba nám říká: „Nedři 

se, udělej si to jednodušší.“, a v tom bude možná ten problém. Nechceme se dřít. Jak fyzicky, 

tak psychicky. Proto je možné, že se z nás jednou stanou obézní hlupáci. 
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PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE HROZBA, NEBO PŘÍLEŽITOST? 
 

Ondřej Novák 

 

Pracuji již více jak 20 let ve finančnictví a to v oblasti leasingu a pojišťovnictví. V oblasti ve 

které pracovně působím – pojišťovnictví – s napětím sleduji, jak Průmysl 4.0 pomalu, ale jistě 

přetváří tento obor v něco nového, dosud nepoznaného. Prudký nástup nových informačních 

technologií, zvláště rychlého internetového spojení, včetně digitalizace, propojuje počítačový 

svět s fyzickým světem, kde se pohybujeme, komunikujeme a pracujeme s postupným 

zaváděním umělé inteligence.  

Dovolte na začátku ujasnit si pojem, jak chápat koncepci Průmysl 4.0. 

 

Co je to Průmysl 4 .0? 

Jde o označení současného trendu digitalizace informačních toků ve společnosti, a s ní 

související automatizace výroby a změn na trhu práce. Historii tohoto trendu lze schematicky 

znázornit na uvedeném diagramu, jehož poslední etapa představuje od roku 2013 pro 

průmyslové státy zásadní výzvu. 

 

 
 

Nástup očekávaných změn zcela změní naši společnost. Důsledkem digitalizace a internetu se 

nezmění jen oblast průmyslu. Tyto změny se dotknou i sociálních oblastí. Na odborných 

konferencích se dokonce mluví o vzniku Společnosti 4. Tedy o takové společnosti, ve které 

budou hodnotové řetězce ve zcela jiné podobě, než jak je známe dnes. Dojde k posunu struktury 

vědomí, struktury institucí a toku kapitálu. 

Jak jsem již v úvodu zmínil, nedílnou součástí Průmyslu 4.0 ve vyspělých státech je využití 

umělé inteligence. Jedná se o kombinaci „samoučícího“ softwaru a pokročilých algoritmů, které 

analyzují enormní množství informací, vzájemně je kombinují a porovnávají, čímž dosáhnou 

naprogramovaných cílů. 

Při pohledu do oboru pojišťovnictví vidíme trend zavádět umělou inteligenci do klientského 

servisu, správy škod a správy pojistných smluv. Zvláště je aktuální proces administrace 

škodních událostí i včasné rozpoznání pokusů o pojistný podvod. Tak lze vyhodnotit 

nestandartní případy a potencionálně podvodné vzorce chování. 

Dále uvedu příklad využití počítačového programu „chatBot, který simuluje lidskou 

konverzaci nebo chatování pomocí umělé inteligence, kdy např. je schopen vyřešit stovky 

jednoduchých dotazů bez zatěžování specialistů. 
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Je nutno si ale uvědomit, že při takové konverzaci dochází ke shromažďování informací o 

uživateli a jeho problému které mohou být předávány k dalšímu vyhodnocení, popřípadě i 

zneužití!  

Podobně může prodejní virtuální asistent nahradit zkušeného obchodníka i zjištění preferencí 

uživatele pro uskutečnění nákupu v e-shopu. 

Zajímavá kombinace umělé inteligence a chatBotu či virtuálních asistentů se nabízí v prostředí 

finančních institucí. 

Zde umělá inteligence radí zákazníkům s výběrem a nastavením kreditních karet, pojištění či 

investic, čerpáním bonusů, zadáváním reklamací či aktivací přístupu do elektronického 

bankovnictví. 

Chytřejší chatBoty dokáží klientům či finančním zprostředkovatelům též generovat finální 

smluvní dokumenty. Tyto služby jsou poskytovány přes textový chat či běžný rozhovor. 

Některé instituce již spustili i platební služby, kde autorizovaný klient může přes chat v rámci 

FB Messengeru odsouhlasit provedení úhrady vybrané služby či zboží. 

Již nyní je jasné, že tato Průmyslová revoluce zasáhne celé fungování průmyslové produkce v 

České republice, neboť je to zpracovatelský průmysl, který se podílí velkou mírou na tvorbě 

HDP. Je proto nutné, abychom přistupovali k tomuto diskutovanému tématu odpovědně, 

podpořili jeho důležitost, neboť na tom bude záviset fungování konkurenceschopnost naší 

ekonomiky. 

Vedle velkého množství pozitivních rysů koncepce Průmyslu 4.0 se ukazuje, že nelze ignorovat 

ani její rizika. Zvýšení efektivity práce ohrozí velké množství pracovních míst, i když jak uvádí 

ekonom Pavel Kysilka, to neznamená, že finanční sektor nebo automobilový průmysl zanikne. 

„Jen lidi se tam posunou do jiných rolí. Ale souhlasím s tím, že 70 procent typů prací, toho co 

my teď děláme, zanikne, protože nás v tom nahradí roboti, podpoření umělou inteligencí“. 

Podobně toto riziko vidí i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, který 

upozorňuje, že průmyslová revoluce musí být pro Česko tématem mnohem důležitějším než 

pro naprostou většinu ostatních ekonomik EU, vzhledem k tomu, že Česko je na průmyslu 

nejvíce závislou ekonomikou. 

 

Jak čelit této hrozbě?  

 Zajistit rekvalifikaci propuštěných pracovníků, 

 Prosadit včasné změny ve výuce přírodovědných předmětů s matematickou/fyzikální a 

technickou náplní  

 Připravit a urychlit vytvoření speciálních týmů pedagogů pro inovaci výuky 

matematiky, 

Dalším rizikem se jeví nepřipravenost veřejnosti i absence argumentace politiků pro nutnost 

zavádění Průmyslu 4.0 a současně nutnosti uvolnění odpovídajících finančních prostředků, bez 

kterých není realizace možná. 

Přirozeným rizikem pokročilých technologií se již nyní jeví hrozba chyb vyplývajících ze 

zavádění těchto technologií do praxe a současně trvalé hrozby kybernetických útoků. Pro 

úspěšný boj na tomto poli bude třeba připravit velké množství expertů, kteří budou stále 

monitorovat bezchybné fungování složitých řetězců IT. 

Při vědomí těchto reálných rizik zavádění Průmyslu 4.0 je nutné otevřít širokou diskusi na všech 

úrovních společnosti (základní školy, střední, celoživotní) a pro univerzitní úroveň zavést 

daleko promyšlenější systém nejen výuky, ale i navázání spolupráce s odbornými pracovišti IT 

pro aplikaci vlastních nápadů, které tento pokrok budou demonstrovat ve vlastních řadách. 

Jsem přesvědčen, že otevřené diskuse jsou jedinou cestou, jak snížit naše opožděné zapojení do 

chápání významu Průmysl 4.0 a jak získat podporu tohoto ambiciózního projektu v celé naší 

společnosti. 
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RIZIKA A OMEZENÍ PRŮMYSLU 4.0 
 

Jan Bosák 

 

Z dnešního pohledu spočívají největší omezení ve vzdělávacím systému, právní legislativě, 

financím a všeobecně malém povědomí o myšlence Průmyslu 4.0. Avšak do budoucna bude 

hrozbou hlavně bezpečné uchování dat, ochrana před hackerskými útoky, udržení 

modernizačního trendu a související financování.  

Proto bude hrát důležitou roly zabezpečení dat, která budou udávat výrobní procesy, plynulost 

a kvalitu výroby. Například v podobě šifrování, firewall ochraně serverů nebo automatickému 

skenování bezpečnostních slabin. Důležité je také mít záložní zdroj energie, protože i když útok 

nezasáhne samotné IT, může být provoz ohrožen výpadkem elektrické energie.  

Vlivem robotizace bude většina manuální práce nahrazena stroji, to sebou ponese masové 

propouštění. Avšak zároveň bude potřeba velké množství pracovníků obsluhy strojů, je tedy 

nezbytné doplnit zaměstnancům z dělnických činností počítačové znalosti a již ve školním 

procesu zahrnovat požadavky do výuky budoucích pracovníků.  

Pro většinu firem, které plánují přejít na podobu Průmyslu 4.0, budou také hrát roly náklady. 

Plná automatizace výroby, podpůrné systémy, čipy a senzory budou vyžadovat rozsáhlé 

investice. Pokud nebudou firmy finančně připraveny, bude přechod velice komplikovaný a 

časově náročný.  

Nástrahou může být i právní pohled, ve většině zemí je podle práva k řízení stroje zapotřebí 

člověk, nebo v případě nehody při výrobě bude složité hledat viníka, pokud bude výroba plně 

autonomní. Stále je ještě mnoho právních procesu, které je potřeba pozměnit nebo najít řešení 

procesů stávajících.  

Řada podniků se do budoucna může potýkat s problematikou jak Průmysl 4.0 zafinancovat. 

První myšlenkou jak Průmysl 4.0 zafinancovat je začít na blížící se modernizaci šetřit 

z vlastních zdrojů, případně spoléhat na finanční injekce ve formě různých dotací. Mnohem 

lepším jak ekonomicky tak i strategicky je financovat potřebou modernizaci z úvěrů k tomu 

určeným a hlavně emitováním firemních dluhopisů které by požadovaný objem financí přineslo 

a zároveň by do samotné ekonomiky přesunulo velké množství úspor, které váží především 

domácnosti a jsou tak nevyužity.  

 

Příklady aplikací v průmyslové praxi 

Smart factory – Siemens 

Společnost Samsung AG má výrobní areál, který je z pohledu výroby elektroniky 

nejmodernější na světě. Po spojení se společností DEK začala v tomto areálu vyrábět speciální 

tiskárny na výrobu plošných spojů. Tato továrna již plně funguje na bázi Smart factory jde o 

supermoderní autonomní a flexibilní výrobu elektrických prvků. Výrobky z tohoto závodu jsou 

dodávány do celého světa.  

Výrobní linky jsou tu opatřeny řídicími systémy a automaticky programovatelnými roboty, což 

vede k efektivní výrobě. Podíl automatizované výroby a celkové výrobě činí ¾ tedy zhruba 2 

miliardy výrobků. Přínosem je důsledná a transparentní integrace, jak konstrukčních fází ale i 

výroby a kontroly produkce. 

To vede k úspěšnému dodání objednaných komponentů zákazníkovi v čas, s vysokou kvalitou 

a požadovanými specifikacemi. Klíčovou roly zde hraje kooperace oddělení vývoje, výroby a 

technické kontroly včetně blízkého partnerství s dodavateli i odběrateli. Díky zmíněným 

aspektům dokáže výroba reagovat na změny poptávky a konkurovat průmyslové výrobě ve 

světovém měřítku (Siemens, 2019). 

Za úspěchem tohoto výrobního areálu stojí například následující prvky: 
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A) Precizní management dat – předpokladem úspěchu jsou kvalitní data, ty jsou získávána 

pomocí senzorů a snímačů a ukládána na servery. Následně jsou na základě dat vytvářeny plány 

výroby a její optimalizace.  

B) Inteligentní plynulost výroby – celá podoba výroby je propojena a doprovázena velkým 

množství senzorů, čidel a kontrolních sektorů za účelem monitoringu průběhu výroby a kvality.  

O plné efektivity změny svědčí to, že společnosti po přechodu na moderní výrobu chytré 

továrny nemusela propouštět, stav zaměstnanců zůstal stejný. Stroje sice nahradily pracovníky, 

ale k personální změně nedošlo. Zaměstnanci se jen přešli na jinou nově vzniklou pracovní 

pozici. Někteří sedí u počítače a celou směnu dohlížejí na plynulý provoz výroby, jiní se 

přesunuly do sekcí výzkumu a vývoje. Jedinou pracovní pozicí, která je odváděna manuálně, je 

kontrola, skenování a zabalení  

 

SAP - Big data  

Společnost SAP nabízí pro podniky široké softwarové řešení a díky tomu je jedním z hlavních 

hráčů na trhu v daném segmentu. Aby měli podniky možnost pracovat s tak objemnými daty, 

musí pro to mít optimální řešení jako je SAP HANA. Tato cloudová platforma slouží ke 

zpracování enormního objemu dat na použití analytických nástrojů. Díky metodě In-memory 

databáze na které HANA operuje, je možné nebývale rychlé zpracování dat a analýz sloužících 

k činnosti podniku. Tyto data je možno získat jak z vnitřní databáze, jako i z externích zdrojů. 

Pro průmyslové podniky to přináší větší transparenci informačního řetězce, možnost predikce 

vývoje a potřeba pracovníků, zákazníků i podniku samotného. Kromě shromažďování  

a vyhodnocování požadovaných dat lze skrze HANA provádět i simulace či experimenty 

v širokém spektru. To vše vede k nebývalému urychlení ale i systematičnosti a výkonosti 

kterého jsem byl svědkem a dle mého názoru je HANA jedním z nejlepší nástrojů pro 

zpracování dat, který jsem měl možnost v praxi poznat. 

 

Některé aspekty dané problematiky 

Průmyslu 4.0 a s ním související výrobní činnosti v inteligentních továrnách je klíčová pro další 

rozvoj průmyslu stejně tak jako nový nezbytný přístup k práci s lidským kapitálem.  

Převážně na průmyslově zaměřené společnosti je v současné době kladeno větší množství 

požadavků, jak ze strany zákazníků, tak i ze strany světových organizací z důvodu tlaku na 

udržitelnosti zdrojů kam patří i lidský kapitál. Právě otázku udržitelnosti může vyřešit efektivní 

zavedení systému Průmyslu 4.0 do výroby, ten usiluje o maximalizaci přidané hodnoty 

s optimalizací výrobních zdrojů. V Českém prostředí se již několik podniku reálně zabývá 

problematikou Průmyslu 4.0.  

Důvodem nízkého množství podniků může být i velké počáteční finanční požadavky na přerod 

podniku a udržení si zdrojů dle nových požadavků.  

Většina firem, které prozatím nemají v plánu přejít na systém Průmyslu 4.0, bud nemají 

potřebné finanční prostředky, technologické možnosti nebo jsou málo informované o 

potenciálních výhodách a dohadech implementace Průmyslu 4.0. Právě z posledního 

uvedeného důvodu, se domnívám, že je důležité pořádat více osvětových akcí a konferencí pro 

obeznámení firemního prostředí s důvody proč přejít na Průmyslu 4.0, nejen z důvodu 

efektivity výroby ale například konkurenceschopnosti a celkově vlivu na celou širokou 

společnost.  

Osvěta by s největší působností měla probíhat prvotně ve strojírenských podnicích, právě 

v tomto odvětví se totiž předpokládá největší přínosy z Průmyslu 4.0 a do budoucna musí být 

maximálně konkurenčně schopné, aby si udržeti minimálně svojí dosavadní pozici nebo se staly 

klíčovými hráči v regionu. 

V podmínkách 21. století je zapotřebí nové pracovníky vzdělávat rozdílným způsobem, a to 

hlavně z důvodu nahrazení některých pozic, nejvíce manuálních činností, které jsou špatně 
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ohodnocené, rizikové a není o ně proto zájem. Ale i samotná změna přístupu a práce s lidským 

kapitálem.  

 

Poděkování 

Příspěvek je výstupem řešení projektu Růst role odvětví produktivních služeb: Teorie a praxe 

č. 7427/2018/02, podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský 

výzkum na Vysoké škole finanční a správní. 
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CO S SEBOU NA CESTU K INOVAČNÍMU LÍDROVI? 
 

Jan Pehal 

 

Každý, kdo se někdy věnoval, byť rekreačně, turistice (a to nejen horské) ví, že žádná expedice 

se neobejde bez přípravy. Když se budu inspirovat slovy pana Karla Havlíčka (místopředsedy 

Rady pro výzkum, vědu a inovace), který informoval o strategii „Česko jako inovační lídr 

Evropy 2030“, nutí mě to k nejedné otázce. Co s sebou přibalit předem do batůžku, aby nám po 

cestě nedošel dech? 

Začnu trochu podle a rýpnu si. Opravdu to má být Česká republika, která by měla udávat směr? 

Opravdu je to ta země, která chce „létat do technologického vesmíru“? Opravdu toto prohlásila 

země, která není schopná za 22 let propojit Brno s Vídní (bavíme se zde o zbývajících 34 

kilometrech dálnice, což je asi 1,6 kilometru za rok) a umožnit tak lepší a tradiční kooperaci 

pracovníků a služeb mezi těmito metropolemi? Uznávám, že porovnávám hrušky s jablky, 

přesto bych laickým okem řekl, že vykopat jámu a zalít ji betonem je snazší než implementovat 

rozličné nehmatatelné a inovativní technologie do společnosti.  

Netvrdím, že jsem odpůrce těchto vizí. Ba naopak. Jsem příznivcem technologií a zdravého 

futurismu. Ale mám obavy, aby to všechno neskončilo jedním obřím fiaskem. Stejně tak, jako 

je vám k ničemu uspořádat luxusní oslavu narozenin v jedenáctém patře hotelu Hilton Prague, 

když nemáte žádné kamarády, kteří by přišli, tak se může minout účinkem inovované Česko, 

kde nebudou připravení lidé na tyto inovace a skončí to opět „prázdným předraženým 

pokojem“. 

To, co je naprosto klíčové, aby tato strategie inovativního Česka uspěla, je důkladná a citlivá 

reforma školských a vzdělávacích systémů. Když budeme mít zastaralou populaci se zastaralým 

„softwarem“, budeme s aktualizovaným Českem zkrátka „nekompatibilní“.  

Ohrožené zde jsou, dle mého názoru, především dvě skupiny lidí. A to ti v předproduktivním 

věku a v postproduktivním věku. Proč? Pokud dáme galantně přednost starším a začneme 

s nimi, je zde již dnes vidět, že většina z nich nezvládá tempo současné doby. Je to 

pochopitelné. V době, kdy začala v ČR technologická revoluce (období 90. let a milénia), měli 

tito lidé značnou část svého produktivního života odžitou v socialismu, který fungoval na jiných 

principech, a hlavně nekladl tak vysoké nároky na nutnost sebevzdělávání. Člověk měl do 

značné míry jisté pracovní místo a zpravidla od vyučení až do důchodu dělal jedno řemeslo, 

v jednom podniku. Když přišly skokově nové technologie, tito lidé již byli v zaběhlém 

pracovním procesu a v takové etapě lidského života, kdy neměli potřebu učit se něco nového. 

Neviděli v tom nutnost, protože jejich rodiče a prarodiče to k životu také nepotřebovali. Byli 

naladěni na konzervativní vlnu, která neměla ráda změny. Avšak zvýšená kvalita života, služeb 

a zdravotnictví měla za následek to, že tito lidé, kteří šli krátce po přelomu tisíciletí do důchodu, 

tam jsou tam dodnes. Proto jsou velmi ohroženou skupinou, která většinu těchto inovací už 

nedokáže zachytit.  

Druhou skupinou jsou děti a mládež. Zde je na první pohled vidět, že žijí s moderními 

technologiemi v jakési symbióze. Přes chytré telefony komunikují, relaxují, baví se, a dokonce 

s nimi i spí. Největší hrozbou je zde však fakt, aby se ze symbiózy nestal vztah cizopasný. 

Neboli vztah, kdy moderní technologie parazituje na mladém člověku. Neboli, objektivně, 

vztah, kdy tvůrci moderních technologií a aplikací parazitují na mladém člověku. 

Psychoterapeut Jan Kulhánek tvrdí, že některé počítačové hry jsou obdobně návykové, jako 

heroin. Pochopitelně je nutno brát tuto informaci s nadsázkou, ale bezpochyby se jedná o 

situaci, kdy většina teenagerů nedokáže být bez mobilního telefonu, tabletu či počítače déle než 

den. Objevují se pak u nich typické abstinenční příznaky, jako je agresivita či deprese. Ač nerad, 

tak sám se musím přiznat, že jsem každodenní „uživatel“ chytrého telefonu. 
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Rodí se nám pak zde přirozená otázka. Jsou moderní technologie dobré, nebo ne? Je lepší život 

těch, které technologie minuly (seniorů), nebo těch, jejichž život ovládají (teenagerů). Odpověď 

není nijak šalamounská. Dobré je být v rovnováze. Moderní technologie nám mohou usnadnit 

každodenní život a řešit za nás nespočet problémů. Musíme však stále dbát na to, že jsme lidé 

a rozvíjet i lidské schopnosti, jako je kreativita, a především sociální komunikace.  

Když máme vymezení pojmů, je dobré podívat se na téma inovace a vzdělávání, případně 

inovace ve vzdělání. Myslím si, že to je opravdu klíčový prvek, který když se podaří, tak se 

mohou zmírnit dopady obou výše zmíněných problému (ať už minimální či maximální závislost 

na technologiích). Nebudu začínat obligátní kritikou školského systému. Ano, víme, že je tento 

systém zastaralý. Ano, víme, že zvýhodňuje pouze určité schopnosti a typy studentů. Ano, 

víme, že potřebuje komplexní reformu. Avšak, na obranu tohoto systému, alespoň dokáže 

udržovat jistou systematičnost, což je stále lepší, než anarchie.  

Já nejsem odborník na školství, psycholog, ani antropolog. Proto si zde dovolím pouze pár 

myšlenek, které budou ve většině případů parafráze jiných odborníků. Základní tři oblasti, kde 

vidím potenciál pro inovace, jsou tyto: memorizace, informace, praxe. 

 

1) Memorizace 

 Každý si pamatujeme, že (především základní a střední) škola se skládala z obrovského 

množství dat, které jsme se museli naučit nazpaměť, napsat do písemky či říct učiteli a 

zapomenout.  

 Pravdou je, že některé věci si nekompromisně pamatujeme dodnes (např. 1620 – bitva 

na Bílé hoře), ale pokud nejsme příznivci televizních vědomostních soutěží, tak nám to 

povětšinou k ničemu není. 

 Na druhou stranu, tvrdit, že Karel IV. žil v pravěku, nebo nevědět, co se stalo 21. 08. 

1968, je bolestivou jizvou v naší historii. 

 Stejně tak se můžeme podívat na problém, že asi není nutné umět z místa spočítat 

integrál, ale nedokázat si přepočítat 15% slevu na oblečení už je trochu hanba. 

 Snažím se tím tedy naznačit, že jsou informace, které je dobré znát, a které patří 

k informacím bonusovým. Cílem by zde měl být všeobecný základní přehled a nesnažit se 

konkurovat encyklopediím.  

 

2) Informace 

 Informace pochopitelně navazují na předchozí oddíl. Objevuje se zde typická otázka. 

Proč se učit, kolik má obyvatel Česká republika, když se to mohu „vygůglit“? Odpověď zní, 

protože si mohu „vygůglit“ jak výsledek 10,5 miliónu, tak 150 miliónů. Dnešní internetová síť 

poskytuje nepřeberné množství informací. Bohužel, ne o všech se může říct, že jsou pravdivé. 

 Proto se zde hodí přístup, že není nutné si všechno pamatovat nazpaměť, dávat možnost 

si informace zjišťovat v průběhu, avšak umět tyto informace kriticky vyhodnocovat. Z toho 

důvodu by se školství nemělo (v dnešní moderní době) zaměřovat na strojové učení se 

informací, ale na vyhodnocování těchto informací.  

 V důsledku to vypadá, mimo jiné, tak že polovina středoškoláků nerozezná reklamu od 

zprávy (tvrdí to průzkum společnosti Median, v rámci programu Jeden svět na školách). 

 Plyne z tohoto jasná hrozba, pokud nenaučíme školáky pracovat s informacemi, budou 

brát všechny informace jako holý fakt, o kterém se nepřemýšlí a budou snáze manipulovatelní 

skrze moderní technologie a aplikace. 

 

3) Praxe 

 Vztah teorie a praxe, na který bylo vydáno již několik publikací (například na půdě 

VŠFS) je konflikt, který přetrvává po staletí. Například významný italský politik a filosof 

Niccolò Machiavelli na konci 15. století sepsal dílo Vladař. Je to zdařilá historická ukázka toho, 
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jak se teorie může od praxe odchýlit. Cílem bylo popsat, jak se dá teoreticky zaručit úspěšné 

fungování státu (na základě poučení se z předchozích chyb jiných panovníků). Prakticky se to 

však Lorenzovi Medicejskému, pro kterého bylo dílo adresováno, příliš nepovedlo. 

 Již z podstaty zastaralého školského systému vychází fakt, že je těžké poznatky 

aplikovat v praxi, protože mnohdy jsou prezentovány a vyučovány věci, které se už dávno 

v praxi nepoužívají. Důvodů je zde celá řada, ať už je to způsobeno tím, že svět se vyvíjí velice 

dynamicky a školy na to nestačí reagovat či nejsou finance, nebo kvalifikované osoby, které by 

tyto nové věci předávaly (protože by se v první řadě učitelé museli sami dovzdělat). Teorie tak 

značně při studiu pokulhává za praxí. 

 Naděje tu však je. Objevují se názory na zatraktivnění učebních oborů pro studenty, aby 

řemeslo již nebylo „skládka“ pro neposlušné a problémové studenty, ale by se ukázaly výhody 

a atraktivita těchto oborů. Učni se lákají na využívání 3D tiskáren, dronů a chytrých aplikací na 

správu termoregulace domů. Je zde tedy jasně vidět posun k inovacím. 

 

Závěrem se hodí říci, že nasměrování České republiky směrem k inovacím je správná cesta, ale 

neobejde se bez nutných kroků, které nemohou být přeskočeny. Zcela zásadním krokem je 

inovativní přístup ke vzdělávání dětí a motivace ke vzdělávání dospělých, aby se z nich 

v budoucnu nestala marginální společnost. Globalizovaná doba nám poskytuje nepřeberné 

množství informací, které bude potřeba stále důkladněji třídit a podrobovat kritice. K tomu je 

nutné vychovat generaci lidí, kteří budou schopni odolávat době, ve které budou převládat 

moderní technologie, aby nezakrněly jejich základní lidské schopnosti a nestali se tak pouhým 

manipulovatelným stádem bez vlastní vize. Jsem však optimista a věřím, že lidská podstata a 

všechny její cnosti jsou silnější než počítačový program. Těším se, co budoucnost přinese. 
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DOMINANCE TECHNOLOGICKÝCH FIREM A PRŮMYSL 4.0 
 

David Pokorný 

 

Dalším – přinejmenším teoretickým problémem, který je aktuální v souvislosti s průmyslem 

4.0 –  jsou velké technologické firmy typu Google, Facebook, Amazon či Twitter. Podle jejich 

zisku12, počtu uživatelů např. roce 2017 mělo sociální sítě užívat 2.4 miliardy lidí13, také podle 

vlivu, dominance na trhu bych je zařadil mezi oligopoly. Dokonce na světě je pouze 6 státu, 

kde Google nedrží monopol na internetové vyhledávání. Jde o Rusko, Bělorusko, Japonsko, 

Jižní Koreu, Čínu a Česko.14   

Na sociálních sítích jsou samozřejmé přítomna média, ty ztrácí kontrolu nad obsahem a to jím 

způsobuje velké finanční ztráty, což může být dominance Facebooku špatnou zprávou pro 

žurnalistiku.15  

Vzhledem velikosti těchto technologických korporací mě napadá otázka, zda se jejich 

zaměstnanci nechovají podobně jako popsané v Teorii veřejné volby. Zaměstnanci sledují 

vlastní blaho a nemají důvod se ohlížet, zda zlikvidovali drobného podnikatele, zda omezují 

svobodu slova, zda dbají o blaho národa. Možnost dobývat rentu je spojena u této ekonomické 

teorie regulací ekonomiky. Pokud je např. Google natolik velká firma, že má monopolní 

postavení, tak už ekonomiku může regulovat a ovlivňovat jednotlivé občany skoro jako stát. 

Nevidím problém v dočasném monopolu, že třeba Samsung budu mít pár týdnů mobilní telefon 

s ohybatelným displejem jako jediný na trhu. Problém vidím, pokud se nějaká nadnárodní 

oligopolní/monopolní firma rozhodne například vyhazovat ze zaměstnání za nepohodlné 

politické názory, které vůbec nejsou v dané zemi trestné. Bude více svobody, pokud se nějaká 

nadnárodní firma přepravní rozhodne neobsluhovat určitý typ podle politických názorů? Až po 

nějaké, doufejme jenom teoretické úvahy, co kdyby se Google, Facebook, Apple dohodly, že 

zlikvidují politickou opozici?    

Živnostník provozující malou samoobsluhu může očekávat kontrolu od České obchodní 

inspekce, Živnostenského úřadu, Celní správy, Krajské hygienické stanice, občas se daný 

živnostník ptá, vždyť vy už jste tady tenhle měsíc byli, ne to byla asi „hygiena“, zní odpověď. 

Pokud úmyslně či neúmyslně je nákup třeba o 3 koruny dražší, než by měl být, tak je nepsané 

pravidlo na ČOI, že co 1 Kč okradení zákazníka, to pokuta 1 000 Kč, v tomhle případě 3 000 

Kč Může se stát, že pokladní něco začne tušit, začne být nervózní a udělá chybu a „zákazníka“ 

z ČOI okrade o 40 Kč, a to už jde do správního řízení, kde už může být pokuta za tuto chybu 

pro malou prodejnu likvidační. V kontextu těchto informací se můžeme dočíst z článku z konce 

roku 2017, že firma Facebook po tlaku veřejnosti a vlád začne danit více příjmů z reklamy 

v zemích, kde je vydělala. Mělo by to prý zvýšit transparentnost. Experti ale upozorňují, že to 

nutně neznamená, že Facebook začne skutečně platit víc na daních. Firma dosud přiznávala 

příjmy prostřednictvím své mezinárodní centrály v Irsku.16  

                                                           
12 [online]. [cit. 2018-12-03]. Dostupné z:  https://www.euro.cz/byznys/facebook-zvysil-zisk-na-87-miliard-

pomohly-prijmy-z-reklamy-1392469  
13 [online]. [cit. 2018-12-03]. Dostupné z: https://www.euro.cz/byznys/goodbye-social-socialni-site-v-usa-

zacaly-v-poslednich-mesicich-stagnovat-1428665  
14 online]. [cit. 2018-12-03]. Dostupné z:  https://byznys.ihned.cz/c1-66233390-cesko-je-unikatni-googlu-tu-ma-

silneho-konkurenta-v-podobe-seznamu-ve-svete-ale-americka-firma-na-svou-dominanci-doplatit-i-nucenym-

rozdelenim-rika  
15 [online]. [cit. 2018-12-03]. Dostupné z: https://www.rozhlas.cz/presspektivy/clanky/_zprava/dominance-

facebooku-v-zurnalistice-muze-byt-spatnou-zpravou-pro-vsechny-z-nas--1638554 
16 Facebook se chystá danit příjmy z reklamy v jednotlivých zemích [online]. [cit. 2019-02-14]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/facebook-se-chysta-danit-prijmy-z-reklamy-v-jednotlivych-

zemich.A171213_1083506_mediahub_imp 

https://www.euro.cz/byznys/facebook-zvysil-zisk-na-87-miliard-pomohly-prijmy-z-reklamy-1392469
https://www.euro.cz/byznys/facebook-zvysil-zisk-na-87-miliard-pomohly-prijmy-z-reklamy-1392469
https://www.euro.cz/byznys/goodbye-social-socialni-site-v-usa-zacaly-v-poslednich-mesicich-stagnovat-1428665
https://www.euro.cz/byznys/goodbye-social-socialni-site-v-usa-zacaly-v-poslednich-mesicich-stagnovat-1428665
https://byznys.ihned.cz/c1-66233390-cesko-je-unikatni-googlu-tu-ma-silneho-konkurenta-v-podobe-seznamu-ve-svete-ale-americka-firma-na-svou-dominanci-doplatit-i-nucenym-rozdelenim-rika
https://byznys.ihned.cz/c1-66233390-cesko-je-unikatni-googlu-tu-ma-silneho-konkurenta-v-podobe-seznamu-ve-svete-ale-americka-firma-na-svou-dominanci-doplatit-i-nucenym-rozdelenim-rika
https://byznys.ihned.cz/c1-66233390-cesko-je-unikatni-googlu-tu-ma-silneho-konkurenta-v-podobe-seznamu-ve-svete-ale-americka-firma-na-svou-dominanci-doplatit-i-nucenym-rozdelenim-rika
https://www.rozhlas.cz/presspektivy/clanky/_zprava/dominance-facebooku-v-zurnalistice-muze-byt-spatnou-zpravou-pro-vsechny-z-nas--1638554
https://www.rozhlas.cz/presspektivy/clanky/_zprava/dominance-facebooku-v-zurnalistice-muze-byt-spatnou-zpravou-pro-vsechny-z-nas--1638554
https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/facebook-se-chysta-danit-prijmy-z-reklamy-v-jednotlivych-zemich.A171213_1083506_mediahub_imp
https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/facebook-se-chysta-danit-prijmy-z-reklamy-v-jednotlivych-zemich.A171213_1083506_mediahub_imp
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Majitel hospody zřejmě nemůže zakázat vstup dětem do prostředí, kde se výhradně pije 

alkohol17, nemůže si určit, zda se bude v jeho majetku kouřit nebo ne, ale pro nadnárodní firmu 

neplatí, že cenzura je nepřípustná18, jak se píše v Listině základních práv a svobod.  

12. října 2015 městský soud v Praze, se zabýval cenzurou ze strany vedení televize. Soud dal 

Pánkovi (bývalý redaktor) za pravdu, že cenzura je i na soukromém televizním kanálu 

nepřístupná. O výsledku soudu informoval server Mediahub.cz. „Pan Soukup je podle mě v 

silném střetu zájmů. Jeho reklamní skupina Medea Group mu vydělává miliony. Za klienty má 

stovky firem, které chtějí, aby se o nich mluvilo jen v dobrém, a když mají průšvih, aby se o 

tom nemluvilo vůbec. Například v celoplošně vysílaném zpravodajství televize Barrandov, 

která patří taky Soukupovi,” řekl Pánek u soudu. V tomto rozsudku bylo předmětem „pouhé“ 

zrušení pracovního místa, i novinář, který pracuje v méně významném médiu, by se měl chovat 

zodpovědně a bránit svou práci před cenzurou vydavatele, uvedl Městský soud v Praze.19 

  

Na tomto příkladu chci ukázat, že lze i soukromou společnost v ČR potrestat za cenzuru, 

podpora svobody slova na sociálních sítích, všeobecně u technologických, nadnárodních 

společností je nedostatečná ze strany státu, protože vždy legislativa bude dotahovat 

technologický pokrok. Uznávám, že čistě z libertariánského pohledu zvítězí ti, kteří tvrdí, že 

jakýkoliv státní zásah je cestou do socialismu.    

Podobně jsou na tom další sociální sítě, jako Twitter, který např. v září 2018 částečně 

deaktivoval více než 600 000 účtů, na nemožnost plného užívání svých účtů stěžovali někteří 

kongresmani z řad republikánů. Twitter i proto čelí podezření, že se jeho algoritmy zaměřily na 

účty uživatelů zastávajících konzervativní názory.20 

Cenzura na sociálních sítích není jenom u politických názorů, po hromadné střelbě v USA 

(která je pro Evropu nepodstatná a nikdo si ji za rok nepamatuje) portál YouTube postupně 

uvedl v platnost nová pravidla, která zakazují například propagaci prodeje střelných zbraní a 

příslušenství, což se může dotknout třeba kanálů nejrůznějších střeleckých e-shopů. Stejně tak 

YouTube zakáže propagaci domácí výroby střelných zbraní a všemožných vylepšováků, což se 

zase může dotknout nejrůznějších kanálů kutilů a obecně DIY. A do třetice budou zároveň 

zakázané i mnohé střelecké návody. Krátké i dlouhé zbraně už ve svém obsahu YouTube 

nechce, a jelikož jsou podmínky přeci jen relativně vágní, těžko říci, koho všeho se nový ban 

dotkne. Čistě technicky může mít problém v podstatě jakékoliv video se střelnou zbraní, ze 

které lze skutečně vystřelit.21 Autoři se schylují k více či méně úsměvným/důstojným 

alternativám.22 

Aktuálnost tohoto tématu vidím i díky návrhu zákona týkajícího se mazání příspěvků na 

sociálních sítích od překladatele Václava Klause mladšího. Tento návrh podepsaly tři desítky 

                                                           
17 https://domaci.ihned.cz/c1-66361360-v-hospode-zakazal-deti-chranim-jejich-zdravi-nemam-jim-co-nabidnout-

budu-se-soudit-rika-david-salomon 
18(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické 

společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu 

veřejného zdraví a mravnosti. Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html  
19 Cenzura je nepřípustná. Majitel TV Barrandov prohrál spor s bývalým redaktorem [online]. [cit. 2019-02-14]. 

Dostupné z: https://www.lidovky.cz/byznys/media/cenzura-je-nepripustna-majitel-tv-barrandov-prohral-spor-s-

byvalym-redaktorem.A151022_082700_ln-media_ELE 
20 Znevýhodňoval twitter účty konzervativců? Algoritmus spravedlivý nebyl, přiznal ředitel [online]. [cit. 2019-

02-14]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/SBkYP/znevyhodnoval-twitter-ucty-konzervativcu-algoritmus-

spravedlivy-nebyl-priznal-reditel 
21 Už žádná domácí pistole a kulomet na YouTube. Portál zpřísňuje podmínky Více na: 

https://www.zive.cz/clanky/uz-zadna-domaci-pistole-a-kulomet-na-youtube-portal-zprisnuje-podminky/sc-3-a-

192378/default.aspx [online]. [cit. 2019-02-14]. Dostupné z: https://www.zive.cz/clanky/uz-zadna-domaci-

pistole-a-kulomet-na-youtube-portal-zprisnuje-podminky/sc-3-a-192378/default.aspx 
22 https://www.idnes.cz/technet/kratke-zpravy/zakaz-zbrani-a-youtube-pornhub-zbrane.A180323_114946_tec-

kratke-zpravy_vse  

https://domaci.ihned.cz/c1-66361360-v-hospode-zakazal-deti-chranim-jejich-zdravi-nemam-jim-co-nabidnout-budu-se-soudit-rika-david-salomon
https://domaci.ihned.cz/c1-66361360-v-hospode-zakazal-deti-chranim-jejich-zdravi-nemam-jim-co-nabidnout-budu-se-soudit-rika-david-salomon
https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
https://www.lidovky.cz/byznys/media/cenzura-je-nepripustna-majitel-tv-barrandov-prohral-spor-s-byvalym-redaktorem.A151022_082700_ln-media_ELE
https://www.lidovky.cz/byznys/media/cenzura-je-nepripustna-majitel-tv-barrandov-prohral-spor-s-byvalym-redaktorem.A151022_082700_ln-media_ELE
https://echo24.cz/a/SBkYP/znevyhodnoval-twitter-ucty-konzervativcu-algoritmus-spravedlivy-nebyl-priznal-reditel
https://echo24.cz/a/SBkYP/znevyhodnoval-twitter-ucty-konzervativcu-algoritmus-spravedlivy-nebyl-priznal-reditel
https://www.zive.cz/clanky/uz-zadna-domaci-pistole-a-kulomet-na-youtube-portal-zprisnuje-podminky/sc-3-a-192378/default.aspx%20%5bonline%5d.%20%5bcit.%202019-02-14%5d.%20Dostupné%20z:%20https:/www.zive.cz/clanky/uz-zadna-domaci-pistole-a-kulomet-na-youtube-portal-zprisnuje-podminky/sc-3-a-192378/default.aspx
https://www.zive.cz/clanky/uz-zadna-domaci-pistole-a-kulomet-na-youtube-portal-zprisnuje-podminky/sc-3-a-192378/default.aspx%20%5bonline%5d.%20%5bcit.%202019-02-14%5d.%20Dostupné%20z:%20https:/www.zive.cz/clanky/uz-zadna-domaci-pistole-a-kulomet-na-youtube-portal-zprisnuje-podminky/sc-3-a-192378/default.aspx
https://www.zive.cz/clanky/uz-zadna-domaci-pistole-a-kulomet-na-youtube-portal-zprisnuje-podminky/sc-3-a-192378/default.aspx%20%5bonline%5d.%20%5bcit.%202019-02-14%5d.%20Dostupné%20z:%20https:/www.zive.cz/clanky/uz-zadna-domaci-pistole-a-kulomet-na-youtube-portal-zprisnuje-podminky/sc-3-a-192378/default.aspx
https://www.idnes.cz/technet/kratke-zpravy/zakaz-zbrani-a-youtube-pornhub-zbrane.A180323_114946_tec-kratke-zpravy_vse
https://www.idnes.cz/technet/kratke-zpravy/zakaz-zbrani-a-youtube-pornhub-zbrane.A180323_114946_tec-kratke-zpravy_vse
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poslanců z ODS, ANO, SPD, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a STAN, kdyby začal platit, hrozily 

by za mazání příspěvků uživatelů provozovatelům webů s více než sto tisíci uživateli až tři roky 

vězení, případně padesátimilionová pokuta. Méně závažné zásahy, i kdyby k nim došlo z 

nedbalosti, by pak podle návrhu byly přestupkem, za který by jedincům hrozila půlmilionová 

pokuta, firmám až 50milionový postih.23 

Právě Václav Klaus mladší se snaží prosadit, že máme právo říkat hloupé názory, chytré názory, 

inspirující názory, a vše co neodporuje zákonům naší země (výzva ke genocidě atd.), tak by 

nemělo být smazáno ze sociálních sítí. Označováním jiných názorů za dezinformace jsme 

v situaci před rokem 1989 a podle jeho slov je svoboda slova ohrožena nejvíce od roku 1989 

viz jeho aktuální obhajoba návrhu zákona.24  

Server WikiLeaks je kontroverzní, nicméně je vhodné zmínit, že už v roce 2010 platební systém 

PayPal tomuto kontroverznímu projektu zablokoval účet.25 

 „Google a ostatní potlačují hlasy konzervativců a zastírají pozitivní informace. Mají pod 

kontrolou, co můžeme vidět a co ne. To je velmi vážná situace, která se bude řešit!" napsal dále 

koncem srpna 2018 Trump.“26 

Z libertariánského pohledu mají pravdu ti, co tvrdí, že si soukromá společnost může dělat, 

mazat, co chce. Z praktického hlediska je mně bližší pan Klaus mladší, protože část lidí je 

vytlačována z veřejného prostoru, byť nehlásají nic nezákonného. Stačí pár stovek nahlášení a 

FB stránka je smazána, 30 dnů ban na osobním profilu za třeba ironii na feminismus. Václav 

Klaus mladší se ozývá až v poslední době, díky vlastní zkušenosti, že byl mu smazán obrázek, 

který si dělal legraci z lidí, co si myslí, že existuje více pohlaví než 2, ale cenzura sociálních 

síti existuje roky. Kreslené vtipy z kategorie nejenom černý humor byly z Facebooku mazány 

roky před výše zmíněným návrhem zákon, byť v knižním vydání běžně k dostání knihkupectví 

Kosmas.27 Aktuálně dvojici českých komiků/youtuberů ViralBrothers, kteří se proslavili 

nachytáváním sebe, dělaní ze sebe dobrý den, bylo smazáno video s 10 000 000 zhlédnutími a 

hrozí jim zrušení účtu, za co ještě před lety dostávaly od YouTube (nemalé) peníze. Jejich kanál 

není úplně standardně dohledatelný pro běžného uživatele, a to bez jakéhokoliv upozornění od 

společnosti. A nejenom tohle video kupovaly televize po celém světě a sami od sebe začali 

natáčet videa v angličtině, jejich kanál má 2.7 milionu odběratelů a evidentně to nejsou nějací 

extrémisté.28         

Na jednu stranu korporace prosazuji neškodný humor, na druhou stranu za vidinou zisku se 

rády podvolí zákonům autoritativních zemí. Nechtěl bych se dožít doby, kdy by byla možnost, 

že by mobilní operátoři nebo banky přestaly nabízet své služby některým lidem kvůli jiným 

názorům.  

 
 

  

                                                           
23 Klaus chce trestat mazání příspěvků na sociálních sítích. Piráti nevěří, že to myslí vážně [online]. [cit. 2019-

02-14]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2722904-klaus-chce-trestat-mazani-prispevku-na-

socialnich-sitich-pirati-neveri-ze-mysli-vazne 
24 Klaus chce trestat mazání příspěvků na sociálních sítích. Piráti nevěří, že to myslí vážně [online]. [cit. 2019-

02-14]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2722904-klaus-chce-trestat-mazani-prispevku-na-

socialnich-sitich-pirati-neveri-ze-mysli-vazne 
25 PayPal zablokoval účet používaný WikiLeaks [online]. [cit. 2019-02-13]. Dostupné z: 

https://www.lupa.cz/clanky/paypal-zablokoval-ucet-pouzivany-wikileaks/ 
26 Google umlčuje hlasy konzervativců, stěžuje si Trump na vyhledavač [online]. [cit. 2019-02-13]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/donald-trump-fake-nwes-media-usa_1808282222_per 
27 https://www.kosmas.cz/knihy/224233/martyho-frky-3/ 
28 

https://www.youtube.com/watch?v=uyqg79wTutA&fbclid=IwAR0buRHA8DYWcV_kdqHGU65S7RxcNTs4e0

XAOp0z0saLZkNWReCxGLZdRF8 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2722904-klaus-chce-trestat-mazani-prispevku-na-socialnich-sitich-pirati-neveri-ze-mysli-vazne
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2722904-klaus-chce-trestat-mazani-prispevku-na-socialnich-sitich-pirati-neveri-ze-mysli-vazne
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2722904-klaus-chce-trestat-mazani-prispevku-na-socialnich-sitich-pirati-neveri-ze-mysli-vazne
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2722904-klaus-chce-trestat-mazani-prispevku-na-socialnich-sitich-pirati-neveri-ze-mysli-vazne
https://www.lupa.cz/clanky/paypal-zablokoval-ucet-pouzivany-wikileaks/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/donald-trump-fake-nwes-media-usa_1808282222_per
https://www.kosmas.cz/knihy/224233/martyho-frky-3/
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K PENZIJNÍMU SYSTÉMU 
 

Petr Martan 
 

V následujícím příspěvku bych se rád zaměřil na téma týkající se penzijního systému. Osobně 

si myslím, že je to jedna z nejdůležitějších oblastí, kterému by se současná vláda měla věnovat. 

Většina dnešní populace je srozumitelná s tím, že současný systém nemá šanci dlouhodobého 

trvání.  

Otázkou je jak s tím dál, jaké jsou vlastně možnosti? Pokud bychom vycházeli z podmínky, aby 

první pilíř byl alespoň v rovnováze, je určitou povinností upravit na straně jedné vstupující 

příjmy. Měly by se týkat jak zaměstnanců, tak OSVČ či státních zaměstnanců. Na straně výdajů 

by se mělo týkat určitě nepopulárních opatření jako je zvyšování hranice důchodového věku, či 

samotnou výši jednotlivých důchodů, která je vyplácená konkrétním příjemcům. 

Pokud vyjdeme z konkrétních čísel, za rok 2018 vyplatil stát na starobních důchodech částku 

okolo 360 miliard. Je obecně známo, že česká populace stárne, kdy se počet lidí ve fázi 

zaslouženého odpočinku zvyšuje a naopak lidí v aktivním věku značně ubývá. V současné době 

vláda Andreje Babiše zahájila práci odborné komise na uvedené téma. Představa její revoluce 

je na dvou bodech. A to, kdo vychová více dětí, bude oceněn; a druhý bod je pouhé konstatování 

většině populace známé skutečnosti, že každý si musí spořit na vlastní pěst. 

Inspirací těchto bodů týkajících se uvedeného tématu byl návrh důchodové reformy z roku 2004 

nynějšího guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, předchozího předsedy vlády. 

V uvedené reformě je spočítáno, že systém by měl být udržitelný, pokud se lidé nebudou 

spoléhat jenom na stát. Budoucí příjem ve stáří, by měl plynout z vkladů jak od zaměstnavatele, 

tak zaměstnance i státu. 

Smyslem uvedeného systému, kterým se chce částečně řídit i současná, vláda jsou tři pilíře. 

Dva povinné a třetí dobrovolný. Jeho základem by měl být rovný důchod, dle počtu dětí spolu 

s povinným spořením. Výše jednotlivých úložek každého, by byla dobrovolná, na ní by byly 

závislé příjmy po ukončení pracovní aktivity. Do prvního pilíře by přispívali všichni ať již 

zaměstnanci, OSVČ či státní zaměstnanci, kdy nárok na dávku by měli ti, co vychovali alespoň 

jedno dítě, kdy maximální výše odpovídající jedné polovině průměrné mzdy, by náležela těm 

rodičům, kteří vychovali tři a více dětí. Druhý pilíř by stál na odvodech, těch, kteří nemají děti, 

či kteří již děti vychovali, v něm by se odrážela samotná výše výdělků, kdy by samotná výše 

byla krácena těm, co zrovna děti vychovávají. Samotná výplata z tohoto pilíře by plně odrážela 

částku, kolik do ní který jednotlivec ukládal. Účast v následujícím třetím pilíři by byla 

dobrovolná, stejně jako je to dnes. Pokud se pokusíme návrh této reformy nějak shrnout, tak by 

byl určitým přínosem pro Ty, co zrovna vychovávají děti, ale otázkou je zda by řešil to 

nejdůležitější a to zda by byl uvedený systém soběstačný? Zda na jedné straně peníze které 

budou vybrány, budou dostatečný zdrojem pro výplatu jednotlivých penzí? 

Osobně si myslím, že tento navrhovaný systém nebude dostatečný a nová penzijní reforma, by 

měla být založena tak, aby bylo co nejvíce v následujících letech soběstačná. 

Osobně bych se přikláněl k systému, kde by se jednalo o tzv. osobní účty, kdy každý jednotlivec 

by si šetřil své prostředky odváděné na sociální pojištění, včetně svých osobních vkladů a věděl 

přesně, jak si na tom stojí a kolik kdy v jakém čase je na jeho účtu finančních prostředků. Tyto 

prostředky by byly samozřejmě vázány na důchodový věk a následné jejich rozdělení by bylo 

dle tzv. úmrtnostních tabulek ČSÚ, tak aby na předpokládanou dobu dožití, v tom kterém čase 

byly vypláceny. A tak samozřejmě by byly jednotlivci, kteří by v čase vybrali více, než vložili, 

vzhledem k delšímu věku dožití, oproti těm co by dříve zemřeli. Ale myslím, že tahle forma 

systému by byla spravedlivá. 

V případě státních zaměstnanců, by se jednalo také o odvody, tak jako jsou dnes na sociální 

pojištění a i u nich by byla možnost si samostatně do systému přispívat libovolně zvolenou 
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částkou. Měl by být i nějakým způsobem stanoven strop pro výplatu důchodů, což v současné 

době není a to si myslím, že bude jeden z hlavních problémů v dalším období. 

Zmínil bych se zde zejména o státních zaměstnancích a to v oblasti Policie ČR a Armády ČR. 

V současné době jak jsou nastaveny tzv. výsluhy, je pouze otázkou času, kdy tam plynoucí 

finanční částky budou značným problémem jejich plnění. V současné době je odchodné a tzv. 

výsluha těchto lidí příliš velkoryse nastavena. Po odsloužení 20-25 let mohou výše uvedení 

příslušníci odcházet do výsluhy, kdy se jedná o lidi ve věku kolem 50 let, někdy i méně a jejich 

výsluha činí 43 % předchozího hrubého výdělku. Vzhledem k tomu, že na některých postech 

jsou v současné době platy vč. prémií více jak 80.000,-Kč, není výjimkou, že se již objevují 

výsluhy, které se dovršením penzijního věku mění v penzi a jsou okolo 40.000,-Kč měsíčně. A 

pokud vezmeme v úvahu, že jsou tyhle částky vypláceny po celou dobu následného života, je 

asi zbytečné počítat finanční toky, neboť je zcela jasné, že většina těchto lidí ze systému bude 

brát několikrát více prostředků, než tam kdy ve svém aktivním věku vložila. 

Tady si myslím, že je velký problém, který bude třeba časem řešit. Na jednu stranu nelze 

zásluhy těmto osobám upřít, někdy při výkonu povolání se mohly nacházet i v ohrožení 

vlastního života, ale už samotným značným bonusem pro ně je vyplácení této renty od věku 

např. 50 let. Určitě by mělo dojít ke změně této částky, tak aby nějak kopírovala výši 

průměrných důchodů, které v současné době jsou v ČR necelých 12.000,-Kč.  

"Průměrný starobní důchod za letošní rok 2018 je zatím nemožné stanovit, neboť poslední údaj 

pocházející od České správy sociálního zabezpečení pochází z 31. prosince 2017. K tomu datu 

činil průměrný důchod v České republice 11 850 korun." 

Přijde mi, že i v oblasti státní správy, co se týká státních zaměstnanců, jsou nastaveny příliš 

rozdílné platy a z nich pak i vycházející hodnoty důchodů. Stačí jenom zmínit platy soudců či 

státních zástupců, které značně převyšují částky 100.000,-Kč. Pokud je porovnáme s platy např. 

učitelů či lékařů, tak jejich platy se dostanou někam mezi třetinu až polovinu výše uvedených. 

Z toho budou vycházet i v budoucnu samotné důchody. Myslím, že i tady by mělo dojít 

k nějakému vyrovnání, neboť těžko si bude někdo obhajovat to, že skupina těch co má značně 

vyšší platy vykonává tak rozdílnou práci. Ve všech uvedených případech jsou tyto práce 

vykonávány především vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří se při své činnosti musí neustále 

zvyšovat kvalifikaci. Problém je spíše v tom, že určitá skupina lidí má blíž k prosazení 

mzdových nároků, tak aby odpovídaly skupinám, které zastupují a jejich představám. 

Zmínil bych zde ještě okrajově skupinu živnostníků. Myslím, si, že zde současná vláda Andreje 

Babiše vidí také určitý dluh a proto se bude snažit jim odvodové zatížení, včetně evidence a 

kontrol od příštího roku 2020 ještě více zjednodušit. Jedná se spíše pouze o populistické řešení, 

a snahu o získání dalších voličských hlasů. V návrhu současné ministryně financí Aleny 

Schillerové se objevuje, že by se platila tzv. jednotná sazba ve výši cca 4.500,-Kč měsíčně, 

obsahující jak zdravotní, sociální pojištění tak i daň z příjmu. Pokud si tyto částky nějak 

rozložíme, dostaneme se, že na zdravotní pojištění připadne něco okolo 2.000,-Kč, na sociální 

pojištění cca 2.500,-Kč a na daň z příjmu okolo 500,-Kč. Uvedené částky jsou vždy měsíční.  

Tento návrh se má týkat skupiny OSVČ s ročním obratem do 1 miliónu Kč, neplátci DPH. Už 

dnes mi úlevy pro tuhle skupinu lidí přijdou značně neodpovídající realitě. Vezměme si např. 

zedníka, který si každý měsíc nafakturuje 80.000,-Kč tak aby se vešel do uvedené hranice 

jednoho miliónu korun, dostaneme se na roční výdělek 960.000,-Kč!! Aby nemusel vést 

účetnictví, použije současný úžasný paušál, který činí 80% a má ke zdanění pouhých 192.000,-

Kč. Z toho 15 % daň a dostaneme se k částce 28.800,-Kč. Odečteme si nárok tzv. slevu na 

poplatníka - částka 24.840,-Kč a vyjde nám neskutečná daň ve výši 3.960,-Kč za rok. To je na 

měsíc pouhých 330,-Kč. Pokud si alespoň prozíravě platí penzijní, či životní pojištění, kde má 

i státní podporu může být daň v podstatě nulová.  
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Uvažovaný návrh nám trochu státní kasu vylepší, ale s osobami v zaměstnaneckém poměru, 

které odvádějí z tzv. super hrubé mzdy 15 %, se to nedá vůbec srovnat. Pro ně lepší, tento článek 

raději nečíst! 

Výše uvedené sociální pojištění u této skupiny lidí, je pro výpočet důchodu zcela minimální, 

ale na to si myslím, že většina lidí, kteří budou uvedeného paušálu využívat ani nepomyslí. Se 

vstupem do důchodového věku, je bude čekat dosti nemilé, ale reálné překvapení.  

I tady si myslím, že i tady má stát dost činnosti k nápravě, tak aby i zde bylo zatížení obdobné, 

jako je u osob zaměstnaných, příp. osobám v zaměstnaneckém poměru by měl nějak odlehčit. 

Příliš velký efekt nevidím v uvažované úpravě daní, která by změnila daňové zatížení na 19 % 

z ne tzv. super hrubé mzdy, ale pouze z hrubé (v úvahu od 1. 1. 2021). 

Osobně jsem uvítal a myslím si, že je správné, když současná vláda Andreje Babiše zahájila 

činnost odborné komise na změně důchodového systému. Jak jsem již uvedl, měl by systém, 

který nahradí, doplní či pozmění současnou důchodovou reformu být zaměřený zejména do 

budoucna, tak aby byl výhledově udržitelný a pokud možno soběstačný.  

Měl by být založen na základě spravedlnosti a samotného přínosu do něj jednotlivců, kteří se 

na něm budou podílet. Pokud by se podařilo uvedenou reformu uvést do života někdy v období 

let 2024-2026 považoval bych to za velký úspěch. Myslím, si, že v té době bude asi nejvyšší 

čas provést potřebné změny i za cenu nepopulárních rozhodnutí které byly uvedeny např. 

zvýšení důchodového věku, či zmenšení neúměrných částek, které se v současné době určité 

skupině populace vyplácejí. 
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ROZŠÍŘENÍ POJISTNÉHO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ 
 

Petr Martan 

 

Reaguji svým krátkým příspěvkem na velmi zajímavé výše uvedené téma autorů J. Mertl, R. 

Valenčík. Článek obsahující návrhy jak v současné době řešit a renovovat penzijní systém mě 

velmi zaujal. Uvedený příspěvek je zaměřený zejména na osoby v penzijním věku a jejich 

možnosti prodloužení produktivní doby zaměstnání. Můžeme uvádět jako postgraduální, 

navazující na předchozí pracovní aktivity. 

Myslím si, že většina lidí bude souhlasit s tím, že tak jak je v současné době nastavena doba 

odchodu do důchodu, která je v současné době zastřešena věkem 65 let, není jeho konečnou 

hranicí. Očekávám, že v ne dlouhém časovém horizontu dojde k jejímu zvýšení. V časovém 

období kolem roku 2030, bych důchodovou hranici viděl někde kolem 70 let věku. Jsou to 

samozřejmě nepopulární kroky pro jednotlivé vlády, ale vzhledem k prodlužování věku 

populace zcela nezbytné. Jak na to reagují jednotlivé občané, bylo možné vidět v nedávné době 

v Rusku, kde došlo po dlouhé době ke zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu. 

Pokusím se zatím vyjít ze současného stavu, kdy je věkový odchod u mužů zatím něco málo 

přes 63 let a postupně se blíží k věku 65 let. V současné době je plno důchodců, kteří jsou stále 

aktivně pracovně činní, a nejsou ani výjimky, kdy pracují senioři po dovršení 70 let věku. 

Otázka, jakou práci mohou tito lidé zastávat?  

Již dnes máme skupinu lidí, která má uzákoněný odchod do důchodu, resp. možnost hlavního 

pracovního poměru do věku 70 let. Jedná se např. o soudce nebo státní zástupce. Osobně to 

zrovna u těchto profesí nevidím jako ideální řešení, neboť na rovinu soudce, který má aktivně 

předsedat senátu v nějaké složitější kauze na prahu věku 70 let nebude asi tím nejlepším 

řešením. Ano, asi v rámci jednotlivých soudů, tihle lidé přecházejí na méně náročné soudní 

posty, mohu uvést rozhodování z pozice samosoudce v některých méně náročných 

občanskoprávních sporech.  

Jak na tom ve věku 65 a více jsou lidé, co pracují manuálně? Myslím, že málokdo z nás by chtěl 

na silnicích potkávat řidiče dálkových autobusů, či kamiónů blížícího se věku 70 let. Tyhle 

profese mají již svůj pracovní horizont dávno za sebou, týká se všech profesionálních řidičů. A 

tak nastane spíš problém, pokud tyhle lidé budou chtít pracovat, kde a co mohou zastávat? 

Jakou práci může vykonávat např. zedník, tesař, instalatér ve věku vyšším než 65 let? Pokud 

své řemeslo vykonávali aktivně po dobu delší než 40 let, myslím, že pro ně odchod do 

starobního důchodu ve věku 65 let je asi tím nejzaslouženějším. Ale pokud u některých bude 

zájem o pracovní angažovanost, co mohou aktivně vykonávat? Snad možná prodavače, či 

poradce ve stavebninách, ale budou to chtít vůbec dělat? Myslím, že problém bude v tom, aby 

tahle skupina osob, pokud vůbec bude chtít dělat, práci získala. V současné době jedeme na 

vlně plné zaměstnanosti, dostali jsme se v nezaměstnanosti na hranici 2,2 %, údaje z prosince 

2018, kdy u mužů činí 1,8 %, u žen 2,6 %.  

Vzhledem k tomu, že jsme v současné době asi na vrcholu ekonomické křivky, kdy 

nezaměstnaní snad jsou jen ti, co dělat vůbec nechtějí, je nutné počítat, že uvedené, skvělé 

ekonomické ukazatele nebudou mít nekonečného trvání. I v době ekonomického vrcholu je 

problém sehnat práci pro lidi nad 50 let. Stát nám tuhle skutečnost sám přiznává např. ve změně 

doby v podpoře v nezaměstnanosti, kdy u osob nad 50 let činí 8 měsíců a u věkové hranice nad 

55 let dokonce 11 měsíců. Pokusím se tedy shrnout, ano asi dobrá myšlenka postgraduální 

rozšíření systému důchodového pojištění, ale pro koho bude vlastně určený a bude zájem o jeho 

využití?  

Odhadl bych, pokud ta možnost bude, aby někdo po dosažení důchodového věku aktivně 

pracoval s odkladem braní důchodu, že bude příslušnou populací využita max. z 20 %. Na 

druhou stranu si myslím, že je skvělé, dát lidem, kteří chtějí pracovat a budou mít práci možnost 
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dobrovolného vstupu do uvedeného systému po dovršení důchodového věku. Ve zmiňovaném 

článku, na který reaguje můj příspěvek, je možnost modelu, kdy a v jakém věku se účastník 

tohoto dobrovolného pokračování pracovního procesu, za vzdání se současné možnosti braní 

penze, dočká vyrovnání stávajícího příjmu v důchodovém věku. Nebude to dříve jak ve věku 

75 let a více a jak i v uvedeném článku zaznělo, potřeby lidí blížící se hranici 80 let se značně 

mění oproti potřebám osob aktivního věku, mám na mysli věkovou hranici 20-60let. V 

uvedeném věku klesnou potřeby týkající se trávení volného času a spíše vzrostou náklady např. 

na zdravotnictví nebo lázeňskou péči. A co když se účastník tohoto dobrovolného 

postgraduálního odkladu odloženého důchodu nedožije? Předpokládám, že to bude stejné jako 

v současné době u důchodů, není tam žádná nárokovaná částka. 

Spousta lidí bude tedy zvažovat, zda do tohoto systému vstoupit. Možná bude vycházet lepší 

nechat si vyplácet dosaženou penzi a v případě pokračování pracovního poměru si určitou část 

dávat stranou formou spoření, podílových listů či jiných finančních nástrojů. Pokud jsou dobře 

zvoleny, je aspoň nějaká jistota, že pokud dojde k případu předčasné smrti, předmětem 

dědického řízení. Navíc současná mladší generace okolo 20-30 let dává přednost možnosti 

volného trávení času před možností aktivní práce i za cenu nižších výdělků. Je nutné s tímto 

trendem počítat, že se bude odrážet postupně i ve vyšším věku.  

Na druhou stranu rád tuhle možnost uvítám, neboť rozšíření možnosti odloženého příjmu 

důchodu, kdy bych to nazval jako odklad něčeho menšího - jistého, v něco většího, ale 

vzhledem k postupujícímu věku, který bývá častěji zasahován nemocemi a jinému strádání dosti 

nejistého. 

Uvedl bych ještě nějaké pohledy na současnou výši důchodů kontra výše průměrné mzdy. V 

současné době výše starobního důchodu dosahuje hodnoty kolem 12.500,-Kč. Průměrná mzda, 

se v současné době blíží k 32.000,-Kč hrubého, přesněji na konci 3. čtvrtletí 2018 činila 31.516,-

Kč. Pokud vezmeme poměr mezi těmito dvěma hodnotami, dostáváme se na hodnotu cca 45 

%, kdy vycházím z toho, že průměrnou hrubou mzdu je nutno nejprve očistit o daň z příjmu a 

platby sociálního a zdravotního pojištění, v uvažovaném případě se dostaneme někam k částce 

26.000,-Kč.  

V současné době také z nejvyšších vládních míst zazněl názor, aby stát přestal platit zdravotní 

pojištění např. za důchodce, nezaměstnané, tak jak je tomu doposud. Tohle je myslím první 

krok k tomu k tomu, aby tato povinnost v dalším časovém horizontu připadla samotným 

důchodcům, neboť zdravotní pojišťovny v případě takovéhoto výpadku nebudou schopny plnit. 

V oblasti důchodů také zazněl návrh pro začátek příštího roku 2020, kdy by dle ministryně 

financí Schüllerové měly být důchody valorizovány částkou 750,-Kč, a podle ministryně práce 

a sociálních věcí Maláčové, která je trochu štědřejší, částkou 900,-Kč. 

Uvedenými daty jsem chtěl trochu přiblížit úroveň současné důchodové populace, která není 

příliš optimální i včetně navrhovaného zvýšení. Nutno vzít i v úvahu současnou inflaci, která v 

únoru 2018 zrychlila z lednových 2,5 % na současných 2,7 %. Uvedené zvýšení je zejména 

způsobené růstem potravin a zdražením v oblasti rekreace a kultury. Uvedená výše inflace není 

ani z pohledu např. penzijních fondů příliš růžová. Vzhledem k tomu, že většina klientů má 

peněžní prostředky v transformovaných penzijních fondech, kde budou výnosy ještě horší než 

loni a předloni. Budou se blížit nule a po odpočtu inflace budou záporné. 

Závěrem bych rád uvedl, že je nezbytné nějakým způsobem řešit penzijní reformu, současný 

způsob je dlouhodobě neudržitelné. V této záležitosti již na vládě ČR vznikla pracovní skupina 

zabývající se touto problematikou. Osobně vidím cestu v individuálních účtech, tak aby částí 

odváděných finančních prostředků byla zachována jak horizontální, tak vertikální solidarita, ale 

část prostředků aby zůstávala na individuálním účtu, toho konkrétního plátce. Ten by se v 

určitém věku mohl dobrovolně rozhodnout, jaké formě výplaty dá přednost, kdy by na 

individuálním účtu zůstávala určitá část, kterou bude dostávat po dobu svého života v měsíčním 

plnění. Nezbytnou podmínkou je i účast v doplňkovém pojištění a samozřejmě jako doplněk 
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těchto systémů bych viděl rozšíření pojistného systému důchodového pojištění o možnost 

prodloužení doby produkce práce. 
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DOPLNĚK K PROBLEMATICE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU 
 

Petr Martan 

 

V následujícím příspěvku bych rád ještě zareagoval na problematiku důchodového systému, 

která byla již v několika příspěvcích v oblasti studentské sekce velmi zdařile popsána. Ve svém 

příspěvku bych se pokusil spíše zaměřit na doplnění důchodového systému o možnosti 

vlastního investování týkající se např. investice v oblasti nemovitostí, příp. v oblasti finančních 

produktů nebo rozšíření o doplňkové spoření - penzijní připojištění tzv. třetí pilíř. Pokud 

vyjdeme ze současného sociálního systému zabezpečení, je důchodový systém nastaven na 

příliš nízké úrovni. Očekává se, že by se měla výše důchodu v budoucnu dostat až ke 40 % 

průměrné mzdy, ale v současné době tomu tak zdaleka není. Nezbývá tedy, než aby další 

aktivita byla v rukách samotných účastníků důchodové pojištění. 

Možností jak se tzv. zabezpečit na stáří je více. Zmínil bych např. v současné době dosti 

populární řešení, kdy si lidé pořizují další nemovitosti. Jedná se zejména o byty velikosti 1+1, 

které sami nevyužívají, ale jsou předmětem příjmu při jejich pronájmu. V současné době je 

možné se dostat na velmi zajímavá výnosová procenta a to vzhledem k ceně pořízení. Záleží na 

místě, kde se nemovitost nachází, ale v průměru se dá hovořit o výnosech v řádu 4 – 6 %. Každá 

takováto investice má samozřejmě i své starosti s tím spojené, kde bych zejména při pronájmu 

bytů zmínil následující: 

- nutno byt v nějakém stavu udržovat, ne každý nájemník vrací byt v podobném stavu, v jakém 

byl při jeho předání,  

- nutno počítat s častější migrací nájemníků, kdy je důležité vybrat toho správného nájemníka, 

aby nevznikl problém z důvodu neplacení nájemného, současné zákony jsou na straně 

nájemníků – z pohledu legislativy - slabší strana nájemního vztahu, 

- nutno počítat s evidencí příjmu nájemného, platba daní, v případě krátkodobého pronájmu se 

již nejedná o pouhé příjmy z pronájmu, ale nutno brát jako živnost, týká se např. povinností 

evidence EET aj. 

I přes uvedené skutečnosti spousta lidí volí volbu takovéto investice, která by v budoucnu 

mohla zajistit doplnění rozdílu mezi platem či mzdou v aktivním věku a následnou výší 

vyměřeného důchodu. 

Dále bych zmínil možnosti investování např. do termínovaných vkladů, dluhopisů či 

podílových listů. V úvahu u podílových listů beru pouze ty, které jsou zajištěné, tzn. ochrana 

investice až např. do výše 90 % vkladu. V případě termínovaných vkladů, tak tyto jsou již 

pojištěny ze zákona a to do výše investice v přepočtu 100.000 EUR. U těchto možností 

investování se v současné době nedostaneme na příliš zajímavá procenta mohu uvést 

termínovaný vklad u Creditbank a.s., který v případě vložení prostředků na 5 let činí 3,1% p.a. 

U zajištěných podílových listů se také příliš nad 3 procenta nedostaneme. Uvedené možnosti 

investování bych tedy viděl spíše jako vhodnou ochranu před inflací a určitě také vhodnou 

možnost navýšení či vylepšení při vstupu do důchodového věku. 

Nutno uvést nejdůležitější skutečnost, která je společná pro uvedené případy:   

Týká se zejména lidí, kteří mají v současné době kapitál a chtějí jej investovat s ohledem a 

cílem na zabezpečení nadcházejícího důchodového věku. Takových lidí je poměrně dost, ale 

většina lidí takové možnosti nemá. Jak se tedy může zabezpečit pro vylepšení budoucí 

důchodové situace. 

Je zde možnost investování do tzv. třetího pilíře. Uvedení investování je v současné době dosti 

populární i s ohledem k tomu, že pokud jednotlivec spoří vyšší částku, než je 12.000,-Kč ročně, 

může si od základu daně odečíst až max. částku 24.000,-Kč. Musí se tedy jednat o spoření 

částky minimálně 36.000,-Kč ročně, na měsíc 3.000,-Kč. Možná pro dost lidí také veliká částka, 

ale osobně bych jí doporučoval i za cenu krácení jiných výdajů.  
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Mezi výhody tohoto investování patří zejména: 

- nemožnost volné dispozice s těmito prostředky, v případě velké nutnosti lze vybrat před 

dovršením věku 60 let, ale účastník tak přijde o státní podporu a výnosy, dále nutnost zaplatit 

15% daň z příspěvků od zaměstnavatele, 

- vzhledem ke státní účasti a dohledu nad penzijními společnostmi se jedná o zajištěnou 

investici, 

- státní podpora činí až 230,-Kč měsíčně. 

Uvedl bych ještě v současné době připravované změny týkající se uvedeného třetího pilíře 

penzijního spoření. Ministerstvo financí zmínilo uvedené změny v „Koncepci rozvoje 

kapitálového trhu v České republice pro období 2019–2023“. Dle uvedené koncepce by 

penzijní společnosti mohly zřizovat nový typ účastnických fondů a investovat více odvážněji 

než v současné době např. do nemovitostních nebo ekvity fondů či fondů kvalitních investorů. 

Navíc se z důvodu vyšší motivace spoření zvažuje i vyšší příspěvek státní podpory při úložkách 

nad 1.000,-Kč. V současné době platí již výše uvedených 230,-Kč. Dále součástí návrhu je, že 

by si každý zájemce mohl zřídit účet dlouhodobých investic, kdy by se výnosy z něj nemusely 

danit. Týkalo by se např. spořících vkladů či investic do investičních fondů. Na tyto úložky by 

střadatel mohl uplatnit daňový odpočet až do výše 48.000,-Kč. Při současné výši daně z příjmů 

15% by se jednalo o úsporu ve výši 7.200,-Kč29. 

Pojďme ještě uvedené zkusit dát do čísel: Co případně každému může toto doplňkové spoření 

přinést? Pokusím se vzít v úvahu, že zájemce i za cenu odřeknutí jiných výhod dokáže po dobu 

20 let spořit částku v hodnotě 3.000,-Kč měsíčně. Včetně současné státní podpory a příspěvku 

zaměstnavatele, který v průměru činí až 500,-Kč, bude tak ve věku 60 let mít naspořenou částku 

895.200,-Kč. Nutno k této částce přičíst i výnos, úroky, které penzijní společnosti připisuji, se 

tak při střízlivém odhadu dostaneme k částce 1.000.000,-Kč. Ve věku dovršení 60 let se při 

stávající legislativě musí rozhodnout jak s uvedenými prostředky naložit. Možnost jednorázové 

výplaty, nedoporučuji je snížená o 15 % daň z příspěvků od zaměstnavatele a z výnosů 

připisovaných penzijní společností. Pokud se rozhodne o vyplácení peněz po dobu 10 let a více 

je o tuto daň osvobozený. Pokud vezmeme v úvahu, že i taky v době 10 let dojde k určitému 

zhodnocení ponechaných finančních prostředků samotnou penzijní společností, dostaneme 

se možností pravidelného vyplácení částky k hodnotě okolo 9.000,-Kč měsíčně. Navíc v 

případě předčasného úmrtí před dovršením 10 let, jsou uvedené prostředky předmětem dědictví. 

Nutno ještě uvést, že tato uvedená výše vylepšení důchodu je na pouhých 10 let, ale dá se např. 

i na 15 let, s tím, že vyplácená částka bude nižší. Na druhou stranu potřeby v seniorním věku 

se s jeho zvyšováním zmenšují, a tak bych doporučoval uvedenou hranici 10, max. 15 let. 

Pokud vezmeme současný průměrný plat v hodnotě skoro 32.000,-Kč (hrubého) a průměrně 

vyplácenou penzi v hodnotě 11.500,-Kč dostáváme se k poměru v hodnotě 35 %. Uvedeným 

spořením vč. státního, zaměstnaneckého a příp. výnosů se můžeme dostat po určitou dobu 

k penzi v hodnotě více jak 20.000,-Kč, což činí přes 60 % současné mzdy30. 

Vzhledem k nejasnostem týkající se i připravované reformy důchodového pojištění si myslím, 

že je zcela vhodné, aby každý jednotlivec dle vlastních možností myslel na zlepšení vlastních 

prostředků v budoucím důchodovém věku a sám se na tomto zlepšení aktivně podílel. 

  

                                                           
29 www.idnes.cz „Stát chce osladit spoření na penzi. Pošle víc peněz“, ze dne 28. března 2019 
30 V úvahu se bere současná průměrná mzda a současné důchody, těžko odhadovat jejich hodnoty např. za 10 a 

více let. 

http://www.idnes.cz/
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POSTGRADUÁLNÍ NADSTAVBA PRŮBĚŽNÉHO SYSTÉMU 

PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ – CESTA K ZABEZPEČENÍ 

UDRŽITELNOSTI – RIZIKO PREFERENCE OBYVATEL SI VÍCE 

VYBÍRAT MÉNĚ FYZICKY ČI STRESOVĚ NÁROČNOU PRÁCI? 
 

David Pokorný 

 

Moje úvaha k přednášce na výše uvedené téma 10. 10. 2018 je taková, že tento systém by ještě 

více motivoval obyvatele si vybírat práci, která bude méně stresově náročná, méně zdraví 

nebezpečná, méně fyzicky náročná. V horším případě by vznikl další tlak na vytváření naprosto 

zbytečných pracovních pozic31. Již už dnes můžeme z médií dočíst jako například.: 

„Podnikatelské odbory například zveřejnily případ, kdy podnikatel dostal pokutu za to, že 

71letá důchodkyně, kterou zaměstnal jako brigádnici, nezaevidovala kontrolní nákup Tic-Taců 

v hodnotě 15 Kč. Úřady za to udělily pokutu 15 tisíc Kč.“32 Beru v úvahu věk odchodu do 

důchodu 65 let.33 Kdo bude si moct v průměru častěji dovolit z hlediska zdraví pracovat a 

nepobírat důchod, státní úředník nebo řidič kamionu třeba v 68 letech? Vzhledem k pracovnímu 

vytížení, kdo bude ochoten dojíždět za prací?34 

Nejvýstižnější příklad mé úvahy jsem našel v diplomové práci - Vývoj fyzické kondice 

příslušníků police ČR - vstupní fyzické testy: „Členové zásahové jednotky musí zvládnout 

například 30 kliků bez přerušení, uběhnout kilometr za 4,1 minuty nebo absolvovat osmkrát za 

sebou přítah na hrazdě. Policisté z ulice jsou na tom podobně, ale stačí jim průměrně 28 kliků 

a běh za 4,2 minuty. Na vyšetřovatele a detektivy z kriminálek jsou zkoušející ještě mírnější. 

Měli by být schopni udělat 22 kliků a kilometr zvládnout v limitu 4,5 minuty. Pracovníci 

kanceláří žádné kliky ani dělat nemusejí.“35 

Moji zkušenost s příjímacím řízením a studiem víceletého gymnázia nepřímo potvrzuje i 

dále citovaný článek, že na víceletá gymnázia dávají rodiče své děti, aby jejich děti 

nemuseli „živit rukama“ a část dětí má to štěstí, že pochází z bohatých rodin nebo alespoň 

od obětavých rodičů. Domnívám se, že příjímací řízení a úspěšné projití víceletého 

gymnázia je o inteligenci až v druhé řadě. Je to o tom, kolik peněz rodiče vynaloží na 

výuku mimo školu nebo kolik sami mají čas a znalostí potomka naučit, v menší míře se to 

také týká SCIO testů k příjímacím zkouškám na vysokou školu a zkoušky FCE. Často 

rodiče vybírají střední školu a manuální profese nemají vysokou prestiž.36  

„Ve strategii vzdělávací politiky ministerstva školství do roku 2020 se píše, že je potřeba 

přehodnotit roli víceletých gymnázií ve vzdělávacím systému. Přijímací řízení do víceletých 

gymnázií zásadně znevýhodňuje žáky z méně vzdělaných a finančně hůře zajištěných rodin, 

jelikož motivace ke vzdělání, kvalita domácí a mimoškolní přípravy a v důsledku toho i 

vzdělávací výsledky žáků jsou v České republice stále více určovány vzděláním a 

                                                           
31https://www.kurzy.cz/zpravy/466188-osekavani-se-nekona-babisova-byrokracie-neustale-bobtna/   
32 MORÁVEK, Daniel. [online]. 2018 [cit. 2018-10-14]. Dostupné z: 

https://www.podnikatel.cz/clanky/prumerna-pokuta-u-eet-stale-roste-za-nezaevidovani-15-kc-se-plati-i-15-000-

kc/  
33 [online]. [cit. 2018-10-14]. Dostupné z: https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-

aplikace/kalkulator-duchodoveho-veku/  
34 https://www.denik.cz/ekonomika/skoro-140-tisic-stredocechu-denne-dojizdi-do-prahy-odkud-nejvic-

20170914.html  

https://finance.idnes.cz/prace-zamestnani-dojizdeni-stres-doprava-f1x-

/podnikani.aspx?c=A180214_111928_podnikani_kho  
35 GRMOLENSKÝ, Jan. Vývoj fyzické kondice příslušníků Policie ČR v průběhu výkonu služby. Olomouc, 

2012. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce PhDr. Michal Botek, Ph.D. 
36 https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2400148-vrati-se-do-skol-povinne-dilny-firmy-si-slibuji-vetsi-prestiz-

manualnich-profesi  

https://www.kurzy.cz/zpravy/466188-osekavani-se-nekona-babisova-byrokracie-neustale-bobtna/
https://www.podnikatel.cz/clanky/prumerna-pokuta-u-eet-stale-roste-za-nezaevidovani-15-kc-se-plati-i-15-000-kc/
https://www.podnikatel.cz/clanky/prumerna-pokuta-u-eet-stale-roste-za-nezaevidovani-15-kc-se-plati-i-15-000-kc/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/kalkulator-duchodoveho-veku/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/kalkulator-duchodoveho-veku/
https://www.denik.cz/ekonomika/skoro-140-tisic-stredocechu-denne-dojizdi-do-prahy-odkud-nejvic-20170914.html
https://www.denik.cz/ekonomika/skoro-140-tisic-stredocechu-denne-dojizdi-do-prahy-odkud-nejvic-20170914.html
https://finance.idnes.cz/prace-zamestnani-dojizdeni-stres-doprava-f1x-/podnikani.aspx?c=A180214_111928_podnikani_kho
https://finance.idnes.cz/prace-zamestnani-dojizdeni-stres-doprava-f1x-/podnikani.aspx?c=A180214_111928_podnikani_kho
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2400148-vrati-se-do-skol-povinne-dilny-firmy-si-slibuji-vetsi-prestiz-manualnich-profesi
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2400148-vrati-se-do-skol-povinne-dilny-firmy-si-slibuji-vetsi-prestiz-manualnich-profesi
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socioekonomickým statusem rodičů. Vzdělaní rodiče nejen že přihlásí své dítě k přijímacím 

zkouškám, ale jsou též schopni je na tyto zkoušky řádně připravit, stojí v dokumentu.“37 

Generální tajemník sdružení Česmad Bohemia použil slova, že dokonce 13 % šoférů 

autobusů je v důchodovém věku.38 

Např. v roce 2015 bylo volných 450 000 aktivně hledajících lidí zaměstnání, ale kvůli 

nízkému platu, nízkému platu a velké zodpovědnosti (řidiči nákladních automobilů, 

autobusů a tramvají), práce ochranky - nízkému platu a zároveň rizika zranění, 

zmrzačení a dokonce smrti bylo řada pracovních pozic neobsazeno.  

 

Nejvíce volných míst na úřadech práce: 

Pozice červenec 

2015 

Meziroční 

změna 

1. Pomocní pracovníci ve výrobě 6 442 + 4 729 

2. Řidiči nákladních automobilů, autobusů, 

tramvají 

5 326 + 2 533 

3. Kováři, nástrojaři 5 154 + 2 682 

4. Montážní dělníci výrobků a zařízení 4 767 + 2 572 

5. Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy 3 877 + 1 357 

6. Obsluha pojízdných zařízení 3 176 + 2 439 

7. Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci 

hlavní stavební výroby 

2 233 + 1 231 

8. Slévači a svářeči 2 101 + 768 

9. Provozovatelé maloobchodních a 

velkoobchodních prodejen, prodavači 

1 881 + 920 

10. Technici ve fyzikálních a průmyslových 

oborech 

1 735 + 617 

Zdroj: pozn. 39 

 

Moje úvaha je spíše námět pro hlubší zkoumání důsledků pro sociologa, než že by široká 

veřejnost na toto začala upozorňovat. Důležitější je, jak by veřejnost reagovala na 

argument, že starší lidé, kteří by využívali postgraduální nadstavbu průběžného systému 

penzijního pojištění, by neblokovali místo mladým lidem a naopak právě díky 

zkušenostem vytváří další pracovní místa, který zazněl na přednášce. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 ENDRŠTOVÁ, Michaela. [online]. 2018 [cit. 2018-10-15]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/viceleta-

gymnazia-jednotne-prijimacky-pataci-cermat-f9t-/domaci.aspx?c=A180205_090839_domaci_nub  
38 [online]. 2018 [cit. 2018-10-15]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesku-chybi-pet-tisic-

ridicu-autobusu-ctvrtina-aktivnich-sof/r~c2c88314bc0911e890ecac1f6b220ee8/  
39 [online]. 2015 [cit. 2018-10-15]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nejhorsi-prace-v-cesku-

volna-mista-ktera-nikdo-nechce/r~cd36971e35f711e5a43f002590604f2e/  

https://zpravy.idnes.cz/viceleta-gymnazia-jednotne-prijimacky-pataci-cermat-f9t-/domaci.aspx?c=A180205_090839_domaci_nub
https://zpravy.idnes.cz/viceleta-gymnazia-jednotne-prijimacky-pataci-cermat-f9t-/domaci.aspx?c=A180205_090839_domaci_nub
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesku-chybi-pet-tisic-ridicu-autobusu-ctvrtina-aktivnich-sof/r~c2c88314bc0911e890ecac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesku-chybi-pet-tisic-ridicu-autobusu-ctvrtina-aktivnich-sof/r~c2c88314bc0911e890ecac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nejhorsi-prace-v-cesku-volna-mista-ktera-nikdo-nechce/r~cd36971e35f711e5a43f002590604f2e/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nejhorsi-prace-v-cesku-volna-mista-ktera-nikdo-nechce/r~cd36971e35f711e5a43f002590604f2e/
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K PROBLEMATICE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU 
 

Petr Jelen 

 

Na začátku roku se do popředí veřejné debaty dostalo téma reformy penzijního systému. Byla 

totiž ustavena nová důchodová komise, a tak se začaly opětovně probírat různé návrhy na 

změnu současného systému a možné způsoby spoření na stáří. Rád bych do této širší debaty 

přispěl svými postřehy, a to nejen z důvodu, že jde o téma týkající se každého z nás, ale také 

proto, že se mu VŠFS dlouhodobě věnuje a přichází s vlastními doporučeními. 

 

Narovnání nespravedlností 

Nepředpokládám, že nová důchodová komise přijde s podstatnými návrhy měnícími současný 

systém. Ostatně i sama předsedkyně deklarovala, že se komise zaměří na odstranění existujících 

nespravedlností. V této souvislosti především zmínila narovnání nerovností ve výši důchodů 

mezi ženami a muži. Nespravedlností v nastavení současného systému je však více a nejsem si 

jistý, že existuje politická vůle po změně těch hlavních. 

Především by totiž mělo dojít k výraznému posílení zásluhovosti. Přestože je zřejmé, že systém 

sociálního zabezpečení ze své podstaty musí vycházet z redistribuce příjmů, je algoritmus 

českého důchodového systému nastaven extrémně solidárně až rovnostářsky. Rozdíly mezi 

vyplácenými důchody jsou malé. Odmyslíme-li extrémní případy, tak většina lidí pobírá 

důchod kolem 12 000 Kč a vzájemné rozdíly jsou pouze v řádech jednotek tisíců. Uvádí se, že 

průměrný náhradový poměr je 40 %. U lidí s vysokými příjmy je však hluboko pod 25 – 30 %.  

Navíc současný způsob výpočtu upřednostňuje kontinuálnost v zaměstnání. Pokud je tak někdo 

modelově například vrcholným manažerem s vysoce nadprůměrnou mzdou, který následně 

z firmy odejde a rozhodne se dva roky nepracovat, odpočinout si a následně nastoupí do jiné 

firmy, kde pobírá znovu vysoce nadprůměrnou mzdu, ale je tu zaměstnán relativně krátce a 

následně několik let opět nepracuje, může dojít k situaci, kdy je takovému člověku kvůli 

redukčním hranicím vypočten důchod, který bude dokonce nižší než někoho, kdo pobíral sice 

pouze mírně nadprůměrnou mzdu, ale po celou dobu. A to paradoxně i přesto, že zmíněný 

vrcholný manažer do systému celkově odvedl více, přestože někdy nepracoval. 

Domnívám se proto, že by výpočet důchodu měl daleko více zohlednit to, kolik kdo do systému 

reálně odvedl. Současný stav poškozující vysoce příjmové skupiny je dlouhodobě těžko 

udržitelný. Měli bychom se snažit o jeho nápravu už proto, aby tito lidé neztratili důvěru ve 

smysl průběžného pilíře a mohli ho považovat za relevantní zdroj penzijního zabezpečení. 

Další nespravedlnost spočívá ve výrazně odlišných odvodech zaměstnanců a OSVČ. Většina 

živnostníků odvádí na sociálním pojištění jen povinné minimum. To bude mít samozřejmě 

dopad na jejich budoucí důchod. Je přitom otázkou, kolik z nich se dostatečně zabezpečuje na 

stáří jinými způsoby. Za minulé vlády dokonce Česká správa sociálního zabezpečení adresovala 

živnostníkům dopis, ve kterém je upozorňovala na riziko nízkých důchodů. Ty však budou dány 

jednoduše tím, že do systému málo odvádí. I přesto je pro ně však tato situace díky zmíněné 

malé zásluhovosti systému výhodná. Zaměstnanci do systému musí odvést výrazně více, přitom 

rozdíl v důchodech, nahlíženo touto optikou, tak velký nebude. A především, zatímco 

zaměstnanec tyto peníze do systému odvést musí, živnostník oproti němu může s prostředky, 

které mu vznikly tím, že se dobrovolně rozhodl odvést minimum, disponovat. Například je tak 

může uspořit a nakoupit za ně nemovitost, jejíž pronájem mu ve stáří zajistí dodatečný zdroj 

příjmu. Namísto psaní dopisů je proto řešením narovnání podmínek výše odvodů mezi 

zaměstnanci a OSVČ. 
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Průběžný systém jako páteřní prvek 

V úvahách o tom, jak by měl být celý penzijní systém dlouhodobě koncipován, jsem 

přesvědčen, že jeho nejdůležitějším prvkem musí zůstat průběžný pilíř. Ten je založen na 

solidaritě mezi ekonomicky aktivními občany s těmi, kteří jimi již být nemohou. Volání po 

reformě zaznívá hlavně z obav neudržitelnosti tohoto systému kvůli demografickému vývoji. 

Na jaké smysluplné alternativě by však měla být jeho reforma postavena? Průběžný systém je 

totiž podle mého názoru stále nejvhodnější formou zabezpečení. Odbor analýz při Úřadu vlády 

publikoval v roce 2017 studii, podle které je průběžný důchodový systém stále dostatečně 

udržitelný (jedním z recenzentů studie byl prof. Vostatek z VŠFS). Podle jejích závěrů se 

dokonce ani do roku 2080 nezmění demografické parametry natolik, aby zapříčinily rozvrat 

systému. Nastavení průběžného pilíře v nynější podobě přitom není neměnné a lze s ním 

pracovat. Kromě narovnání výše zmíněných nespravedlností bychom si měli položit otázku, jak 

velký podíl HDP na důchody chceme alokovat. V současnosti Česká republika vynakládá 7 %, 

zatímco země EU přes 10 %. Prostor pro navýšení prostředků směřujících na důchody tedy 

v ekonomice je. 

Z těchto důvodů bychom proto měli bránit snahám oslabit průběžný systém a zejména se 

postavit různým návrhům na jeho částečnou privatizaci a posilování úlohy fondového spoření. 

Ostatně Česká republika má za sebou zkušenost s druhým důchodovým pilířem, který byl stejně 

jako v Polsku a Maďarsku zrušen. Na Slovenku a v pobaltských státech došlo k jeho oslabení. 

Přesto se pod reformou penzijního systému většinou ukrývá posílení role spoření ve fondech. 

Za zmínku stojí, že ani jeden z 28 penzijních fondů v České republice nepřekonal v minulém 

roce inflaci, přičemž dokonce pouze 2 z nich skončily s kladným výnosem. Ti, kdo na nich však 

neprodělají nikdy, jsou jejich vlastníci. 

Úvahy o reformě penzijního systému proto nakonec vždy skončí u důrazu na vlastní spoření. 

Ať už ho budeme nazývat individuálními úsporami, individuálními účty nebo jednoduše osobní 

odpovědností. Podstata spočívá v tom, že se do budoucna dopředu už rovnou počítá s tak 

malým důchodem, že si kromě něj bude muset každý šetřit sám na sebe. Moderní stát, tak jak 

ho vnímám já, by však neměl být odpovědný pouze za fyzickou bezpečnost občanů, ale i tu 

sociální, jejíž součástí jsou důchody. Akcentování a přesouvání váhy na vlastní spoření tak 

vyvazuje stát z této odpovědnosti. Svým způsobem jde o geniální tah. Případné miliardy, které 

by státu chyběly pro zajištění důstojných důchodů, nejsou tak patrné, když se rozloží na 

chybějící tisíce jednotlivým občanům. Proti nim lze následně v případě, že by jim jejich 

prostředky ve stáří přišly příliš nízké, jednoduše argumentovat: Myslíte si, že nemáte dostatečně 

důstojný důchod? Měli jste si přece k němu sami více spořit.  

Podporovat tvorbu vlastních úspor a to, aby lidé na důchod zodpovědně mysleli, má 

samozřejmě smysl. Problém nastává ve chvíli, pokud by měl celkový systém zabezpečení 

v penzi na individuální úspory výrazně spoléhat. Nezbytnými podmínkami v takovém případě 

by totiž muselo být, že lidé mají nejen z čeho spořit, ale také do čeho své peníze uložit. Těžko 

lze za situace, kdy jsou naše nízké mzdy chápany jako hlavní konkurenční výhoda, 

předpokládat, že domácnosti mají významné přebytečné finanční prostředky, které by mohly 

odkládat. Je samozřejmě pravda, že řada domácností by mohla hospodařit efektivněji, ale je 

otázkou, kolik je reálně schopen průměrný člověk uspořit. Nejvyužívanější tvorbou vlastních 

úspor je penzijní připojištění ve třetím pilíři, kde průměrný měsíční vklad loni činil 650 Kč u 

transformovaných fondů a 770 Kč u nových účastnických fondů. Nejvyšší státní podporu lze 

přitom získat se vkladem 1000 Kč měsíčně, kterou tedy ani lidé v průměru nevyužívají. 

Dominantní role individuálního spoření je problematická také proto, že podstata fungování 

finančního systému neumožňuje garantovat uchování hodnoty úspor. Jeden z nedávných dílů 

pořadu „Máte slovo“ byl věnován tématu, jak naspořit na stáří. Ekonom Pavel Kohout v něm 

uvedl, že na penzi se nemá spořit, ale investovat. Jako naprosto nevhodné pro penzijní investice 

následně označil všechny úročené nástroje (dluhopisy, termínované vklady a spořicí účty), 
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protože zůstávají pod inflací. Doporučil by proto investovat do fondů, avšak ne všech. Postupně 

vyloučil fondy rizikové, dluhopisové, smíšené a fondy s vysokými poplatky. A objektivně 

dodal: „Tím jsme vyloučili více než 90 % nabídky fondů.“ Jako vhodné k investování mu tak 

zůstaly dobře diverzifikované akciové fondy. Běžný občan nemá šanci takový fond sám 

kvalifikovaně rozpoznat. Nehledě na to, že z historie trhů víme, jak jednoduše se akcie některé 

firmy mohou proměnit z výhodných na nechtěné. Divákům tak nakonec nezbyde nic jiného než 

řídit se vyřčenými obligatorními radami, že nejlepší investice na stáří jsou ty do vlastního 

vzdělání, bydlení a dětí. 

 

Zdroje by být měly 

Dodatečné zdroje pro financování důchodů lze podle mého názoru hledat částečně již 

v nastavení současného systému. Tím, že by podstata průběžného systému měla být založena 

na solidaritě s těmi, kteří již nemohou pracovat, nedává smysl, aby lidé měli nárok na důchod, 

přestože nadále normálně chodí do zaměstnání. Morálně nejkřiklavější je asi situace řady 

soudců nebo senátorů, kteří kromě velmi slušných platů pobírají navíc důchod. Nezpochybňuji, 

že je vhodné, aby ve společnosti docházelo k mezigeneračnímu předávání zkušeností a že je 

naopak vhodné, aby například starší vědec mohl dále působit ve výzkumném týmu. Z hlediska 

vyplácení důchodů by však bylo na místě, aby se lidem, kteří pracují i po dosažení věkové 

hranice, důchod podle příjmů nějak krátil. Ušetřit by stát také mohl ve výplatě výsluh 

příslušníkům bezpečnostních sborů, jejichž současná výše je neadekvátní a v budoucnu státní 

rozpočet zatíží ještě více. 

Příklad s výplatou výsluh ukazuje, že je třeba o objemu prostředků směřujících na důchody 

uvažovat v rámci celkového hospodaření státu. Proč se například bát slov korporátní nebo 

sektorové daně? Vždyť samotný výkon ekonomiky by přece měl být do výše prostředků 

alokovaných na důchody promítnut a nastavení penzijního systému se z něho nějakým 

způsobem odvíjet. Zamyslet bychom se měli i nad hlubšími společenskými změnami. Je 

například rozumný stále se zvyšující tlak na formální vzdělání, který způsobuje prodlužování 

doby studia lidí a tím postupně zkracuje ekonomicky produktivní část jejich životů? Podobných 

nápadů a námětů mě napadá více. Pokud by v budoucnu mělo dojít k tomu, že by řečeno 

slovníkem politiků „na důchody nebylo dost peněz“ a hrozil návrat sociálních jistot ve stáří 

kamsi do první poloviny 19. století, nezbylo by nic jiného, než se těmito nápady začít seriózně 

zabývat. A to přesto, že se ne všem musí nyní hodit nebo politicky líbit. 

 

Poděkování 

Příspěvek je výstupem řešení projektu Růst role odvětví produktivních služeb: Teorie a praxe 

č. 7427/2018/02, podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský 

výzkum na Vysoké škole finanční a správní. 
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DŮCHODOVÝ SYSTÉM PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ 
 

David Pokorný 

 

Současný český systém důchodového pojištění je upraven několika právními předpisy. 

Základním zákonem, který upravuje nároky ze základního povinného důchodového pojištění 

pro případ stáří invalidity a úmrtí živitele je zákon č. 155/1995 Sb.40 Doplňkové dobrovolné 

pojištění je realizováno prostřednictvím zákona č. 42/1994 Sb.41 a dále existuje možnost dalších 

individuálních forem zabezpečení díky produktům komerčních pojišťoven. Zde se jedná 

zejména o zákon č. 277/2009 Sb.42 

Okruh pojištěných osob, které jsou povinny přispívat do systému, jsou uvedeny v § 5, kde pod 

bodem 1 písm. b) z.č. 155/1995 jde o: příslušníky Policie České republiky, Vězeňské služby 

České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, 

Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy České republiky, Hasičského 

záchranného sboru České republiky, (souhrn označení pro příslušníky bezpečnostních sborů) 

vojáci z povolání, vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby a státní zaměstnanci podle 

zákona o státní službě. Základními podmínkami pro výplatu starobního důchodu je dosažené 

věku a stanovení doby účasti na pojištění. 

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů je upraven zákonem č. 361/2003 Sb.43 V části 

jedenácté, označené jako výluhové náležitosti má příslušník bezpečnostního sboru nárok na: 

-  odchodné, které může být jednonásobek až šestinásobek měsíčného služebního příjmu 

v závislosti na délce služebního poměru  

- výsluhový příspěvek, pokud trval služební poměr alespoň 15 let, přičemž základní 

výměra výluhového příspěvku činí za 15 let 20 % měsíčního služebního příjmu a maximální 

výše může činit 50 % měsíčního služebního příjmu. Za služební příjem se považuje průměrný 

hrubý příjem za předchozí rok, je-li to výhodnější tak průměrný hrubý příjem za poslední tři 

roky před skončením služebního poměru. Do hrubého příjmu se započítávají i odměny podle § 

123 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

- výsluhový příspěvek se zvyšuje stejným způsobem a ve stejných termínech jako 

procentní výměra důchodu podle z. č. 155/1995, přičemž zvýšení výluhového příspěvku činí 

50% zvýšení procentní výměry důchodů 

- při souběhu nároku na výplatu výluhového příspěvku s nárokem na výplatu starobního 

důchodu se výsluhový příspěvek vyplácí tehdy, je-li vyšší než starobní důchod a to ve výši 

rozdílu mezi výsluhovým příspěvkem a důchodem. Výsluhový příspěvek44 je po mnoha 

letech osvobozen od 15 % daňového zatížení, někteří se soudili se státem a domnívali se, že 

zdanění výsluh je dost možná i protiústavní.45 

Pro bližší vysvětlení a orientaci uvedu příklad:  

a) Policista odpracuje 15 let, je mu vyplácen příspěvek ve výši 20% hrubého služebního 

příjmu, což může činit například 8.000,-Kč. Tento příspěvek je mu vyplácen do doby nároku 

na starobní důchod, je-li narozen v roce 1980 tak v 65 ti letech a valorizuje se polovinou 

starobního důchodu. Nastoupil-li do služebního poměru ve svých 20 ti letech, bude pobírat 

příspěvek celkem 30 let. 

                                                           
40 o důchodovém pojištění,  který byl přijat v červnu 1995 s účinností od roku 1996. 
41 o penzijním připojištění se státním příspěvkem 
42 o pojišťovnictví 
43 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
44 https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/stat-sahne-vojakum-na-vysluhy-zdaneni-usetri-

miliardu/r~i:article:674719/?redirected=1552564558 
45 Výsluhy konečně opět nepodléhají dani z příjmů. Nespravedlnost ale zůstává. [online]. 02.02.2017 [cit. 2019-

03-13]. Dostupné z: http://www.ozbrojeneslozky.cz/clanek/vysluhy-konecne-opet-nepodlehaji-dani-z-prijmu-

nespravedlnost-ale-zustava 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/stat-sahne-vojakum-na-vysluhy-zdaneni-usetri-miliardu/r~i:article:674719/?redirected=1552564558
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/stat-sahne-vojakum-na-vysluhy-zdaneni-usetri-miliardu/r~i:article:674719/?redirected=1552564558
http://www.ozbrojeneslozky.cz/clanek/vysluhy-konecne-opet-nepodlehaji-dani-z-prijmu-nespravedlnost-ale-zustava
http://www.ozbrojeneslozky.cz/clanek/vysluhy-konecne-opet-nepodlehaji-dani-z-prijmu-nespravedlnost-ale-zustava
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b) Policista odpracuje 45 let, odchází do starobního důchodu ve svých 64 letech, rok bude 

pobírat starobní důchod v souběhu se služebním příjmem, neboť zákon o služebním poměru 

umožňuje pracovat do 65 ti let věku. Při ukončení služebního poměru bude vycházet výsluhový 

příspěvek zřejmě vyšší, než důchodový a proto mu zaměstnavatel tj. MV ČR bude vyplácet 

částku ve výši rozdílu mezi důchodem a příspěvkem. 

c) Policista odpracuje 44 let a se vznikem starobního důchodu zároveň ukončí služební 

poměr, ačkoliv je mu 64 let. Kromě odchodného ve výši 6ti násobku hrubé mzdy mu bude 

vyplácen výsluhový příspěvek ve výši 50% průměrné hrubé mzdy za předchozí rok/nebo 3 roky 

podle toho co je pro něj příznivější. Policista bude pobírat důchod a část příspěvku, který bude 

tvořit částku příspěvek mínus důchod. Tuto částku bude pobírat doživotně. 

Nad rámec uvedeného uvádím, že výsluhové náležitosti nejsou benefitem určité skupiny, ale 

vyrovnáním za náročnou službu policistů, hasičů, celníků, kteří mají podstatně omezená práva 

na podnikání, práva být v politické straně apod. Má funkci regulační, sociální, kompenzační. 

Nesystémový zásah do služebního zákona, například výpočet odchodného bez řádných odměn 

dle § 123 tak, jak navrhuje aktuálně skupina poslanců (Kromě Zdeňka Ondráčka další 

předkladatelé jsou také Jiří Mašek (ANO), Radek Koten (SPD) a Jan Bartošek (KDU-ČSL).) 

může vést k odlivu mnoha schopných policistů, hasičů, celníků a v podstatě ohrozit bezpečnost 

naší země46. Na druhou stranu výdaje na výsluhové příspěvky činili za rok 2018 téměř 4 

miliardy Kč.47 Řádně citovaný, dohledatelný údaj na internetu je stav k 31. 12. 2010 bylo jenom 

odborem sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra vypláceno celkem 27 498 příjemců 

výsluhového příspěvku. V roce 2010 bylo na výplatu výsluhových příspěvku (VP) čerpáno: 3 

203 027 490 Kč a průměrná výše přiznaného výsluhového příspěvku ke dni 31. 12. 2010 činí 9 

879 Kč.48 

 

 

  

                                                           
46 https://www.euro.cz/politika/vlada-odmita-snizeni-vysluh-policistu-ondrackova-novela-by-do-prijmu-

nezahrnovala-odmeny-1443005 
47 Informace od dlouholetého člena policejního sboru 
48  Statistika vyplácených výsluhových příspěvků: statistika k 31. 12. 2010. [online]. [cit. 2019-03-13]. Dostupné 

z: https://www.mvcr.cz/clanek/statistika-vyplacenych-vysluhovych-prispevku.aspx 

https://www.euro.cz/politika/vlada-odmita-snizeni-vysluh-policistu-ondrackova-novela-by-do-prijmu-nezahrnovala-odmeny-1443005
https://www.euro.cz/politika/vlada-odmita-snizeni-vysluh-policistu-ondrackova-novela-by-do-prijmu-nezahrnovala-odmeny-1443005
https://www.mvcr.cz/clanek/statistika-vyplacenych-vysluhovych-prispevku.aspx
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ELEKTROMOBIL JE POPRVÉ CENOVĚ VÝHODNĚJŠÍ NEŽ 

KLASICKÉ AUTO, ALE JEŠTĚ NE OBECNĚ. PŘÍLEŽITOST PRO 

DŮCHODCE? 
 

Ondřej Novák 
 

Výchozí zpráva: 

V pěti evropských zemích je výhodnější vlastnit elektromobil než vůz na benzín nebo naftu, 

oznámili vědci z International Council for Clean Transportation. Vědci v něm srovnávali cenu, 

náklady na palivo a daně u nejprodávanějšího vozu Evropy, což je VW Golf - u jeho elektrické, 

hybridní, benzínové a dieselové verze. 

Ukázalo se, že během čtyř let provozu je čistě elektrická verze nejvýhodnější ve Velké Británii, 

Německu, Francii, Nizozemí a Norsku. Příčinou je kombinace nižších daní, cen paliva a také 

dotací na koupi těchto elektřinou poháněných vozidel. 

Tato studie expertů z organizace International Council for Clean Transportation. Ti uvádí, že 

klíčovým faktorem se ukázaly daňové slevy - právě ony umožňují masivnější přechod na 

automobily poháněné obnovitelnějším a udržitelnějším způsobem. Elektromobily prokazatelně 

snižují znečištění ve městech a předpokládá se, že jejich větší podíl by znamenal celkově nižší 

emise látek, které způsobují klimatické změny. 

Právě emise z dopravy jsou totiž silným faktorem v klimatických změnách - a v posledních 

letech v zemích Evropské unie díky většímu prodeji osobních automobilů rostou. Kromě změn 

klimatu mění tato auta také lidské zdraví, pochopitelně k horšímu. Podle Světové zdravotnické 

organizace může jen v EU znečištění ovzduší stát za 500 tisíc předčasných úmrtí ročně. 

 

Vítězové a poražení 
Elektromobily jsou zdaleka nejvýhodnější v Norsku - pokud si je tam člověk koupí, ušetří oproti 

benzínové verzi za čtyři roky 27 % nákladů. Hlavní příčinou je, že se jich netýká hodně 

nákladná registrační daň. Naopak nejméně na elektromobilech vydělají řidiči ve Velké Británii 

- tady je to jen 5 %. Ve zbývajících třech zemích se zisk majitelů elektromobilů pohybuje v 

rozmezí 11–15 %. 

Sandra Wappelhorstová, která na této studii pracovala, říká: "Většina cest dnes probíhá na 

krátkou vzdálenost, na kterou stačí výdrž baterky - a v tomto případě je elektrické vozidlo 

nejvýhodnější. Ale když jste vesnický doktor, který musí jezdit za případy na nejrůznější 

odlehlá místa, samozřejmě jste s efektivitou úplně jinde než chirurg z Londýna. Na druhou 

stranu jsou zatím dotace a slevy hlavní příčinou výhodnosti elektromobilů, ale podle výsledků 

studie by se mohli stát elektromobily cenovým vítězem (i bez nich) mezi roky 2025–2030. Ceny 

baterií pro elektromobily již začaly klesat, takže i ceny vozidel mohou zlevňovat". 

Ale samotná cena auta je jen jedním z faktorů. Dalším velmi významným jsou náklady na 

provoz. Mnoho evropských měst se snaží, aby měla čistější vzduch, takže omezují nebo 

finančně postihují vjezd aut na fosilní paliva do center. Elektromobily, které žádné přímé emise 

nevytvářejí, ale do měst mohou, neplatí u nich žádné zvláštní poplatky a také mají většinou 

levnější parkování. (např. v Praze stojí parkování elektromobilu 100 Kč/rok) S tím, jak se k 

těmto vyhláškám přiklání stále více měst, získávají elektromobily další významnou výhodu. 

Výzkumníky překvapilo, že nejméně výhodnými se ukázaly hybridní automobily - ty se v rámci 

tohoto výzkumu jeví jako slepá cesta, alespoň při pohledu na náklady. Proč? Tato auta mají 

vlastně dva motory, což zvyšuje náklady na jejich pořízení. 
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Zdroj: International Council for Clean Transportation, https://www.theicct.org/ 

 

A nyní se podívejme na situaci v České republice. V současné době (únor 2019) je možné 

koupit elektromobil již od výrobce XT 2 Quadro za cca 200 000 Kč s dojezdem 60 km až po 

Model X od firmy Tesla za cenu překračující 3 mil. Kč. V současné době je nejvíc očekávanou 

novinkou firmy Tesla Model 3, kde se předpokládá cena pod 1 mil. Kč s dojezdem 475 km. 

Specifickou skupinou, která by mohla elektromobily s výhodou využít, je 65+, vzhledem 

k tomu, že je zde předpoklad nájezdu kratších vzdáleností např. do nejbližšího nákupního 

střediska, nebo na úřad. Ovšem v současné době je tato představa vzhledem k finanční 

náročnosti bohužel iluzorní. Zde se nabízí otázka, zda by se náš stát neměl zamyslet nad tím, 

zda finančně nepodpořit nákup elektromobilů, stejně jako např. v SRN, (2018) kde každý při 

nákupu obdrží dotaci 4000 EUR při max. ceně vozidla do 60 000 EUR. Celkově vláda podpoří 

tento program 600 mil. EUR a předpokládá se, že do roku 2020 by takto mohlo být dotováno 

400 000 vozidel. Je evidentní, že tato podpora míří hlavně na domácí automobilky, které musí 

soupeřit s americkou Teslou, která má výrazný technologický náskok. Druhou možností pro 

skupinu 65+ může být pořízení elektromobilu na operativní leasing, který umožní užívání 

vozidla jen po přesně omezenou dobu (2,3,4 až 5 let) a je hrazeno leasingovými splátkami. Třetí 

variantou pro ty, kteří vozidlo potřebují jen příležitostně, je využít služeb carsharingu, kde si 

lze již dnes zapůjčit elektromobil např. na 2 dny včetně 200 km za 2 000 Kč. Je jisté, že případná 

státní podpora na nákup, či zapůjčení by měla výrazně pozitivní vliv na zatím pomalé 

rozšiřování elektromobilů v ČR.  

Výraznou výhodou elektromobilů oproti klasickým automobilům je cena servisu, což sebou 

přinese i změnu obchodních modelů autosalonů, které v současné době generují zisk jen díky 

servisní činnosti.  

Přestože se na módní vlnu elektromobility přidává více a více automobilek, je jasné, že 

cenový vývoj k razantnímu zlevňování nemíří. Klíčovým faktorem ke zvyšování podílu 

prodeje elektromobilů je ve vývoji baterií, které umožní delší dojezd a současně s rychlým 

nabíjením baterií. Teprve až délka dojezdu vozidla překročí 600 km, je možné se 

domnívat, že kupující překonají psychologickou bariéru z malého dojezdu vozidla a 

začnou je kupovat v masovém měřítku. 
Dá se očekávat, že ceny automobilů v segmentu benzín/nafta/hybrid půjdou pomalu, ale jistě 

nahoru a to nejen kvůli stále přísnějším ekologickým standardům a současně ceny 

elektromobilů se začnou snižovat tím, jak se tento druh automobilismu začne masově 

prosazovat, což lze očekávat v následujících 5 letech. 

https://www.theicct.org/
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TÉMA STARTOVNÍ, ABSOLVENTSKÉ BYTY 
 

Petr Martan 
 

Reaguji na zaslané podklady, diskuse týkající se absolventských bytů. Vzhledem k tomu, že 

jsem poměrně značnou dobu působil v oblasti realit, mě tohle téma docela zaujalo.  

Vrátil bych se k roku 1998, kdy jste na Bankovní akademii řešili problematiku uvedených 

startovacích (absolventských) bytů pro mladé rodiny. V této době jsem se i já začal profesně 

pohybovat na trhu realit. Jedním z mých prvních obchodů byla realizace prodeje bytu 3+1 

v Plzni na Vinicích. Pamatuji si to ještě dnes, bylo to v ceně něco přes 500.000,-Kč. Tak možná 

zde bych začal, že současný trh s nemovitostmi je příliš vysoce nastavený a současné ceny za 

těch trochu více než 20 let vyskočily konkrétně v uvedené lokalitě cca 5 násobně. Obdobný byt 

se dá nyní pořídit v ceně cca 2.500.000,-Kč. No pokud vezmeme příjmy, tak ty v průměru 

nejsou pětinásobné. Tady myslím, že je současný problém?  

Kde a jak mají mladí a nejenom absolventi škol dnes bydlet? Trendem se stávají nájemní byty, 

oproti západní Evropě je u nás stále menší počet této formy bydlení. Já osobně jí moc 

neuznávám, myslím si, že by člověk měl mít něco svého a kdy jindy to pořídit, než když je 

mladý. Zdá se, že i doba levných hypoték u nás postupně končí. Dnes běžně úrokové sazby 

atakují hodnotu 3 % a to určitě není konec. Na konci roku se očekávají někde kolem 4 % a tam 

by se to snad mohlo zastavit. Navíc v současné době se dost zpřísnily požadavky ze strany 

finančních ústavů. Uvede z nich dvě následující: 

- hodnota výše hypotéky nesmí přesáhnout devítinásobek roční čisté mzdy, 

- částka určená ke splácení musí být max. 45 % měs. čistého příjmu. 

Můžeme počítat přes průměr mzdu v ČR, kterou sice ne každý absolvent má. Pokud vezmeme 

statisticky udávanou hodnotu cca 31.500,-Kč, dostaneme se k čisté mzdě někde kolem 24.000,-

Kč. Roční mzda tak činí 288.000,-Kč a její devítinásobek je v tomto případě 2.592.000,-Kč 

V současné době za tuto částku tak stěží v Praze pořídíme garsonku, či starší byt o velikosti 

1+1 na úpravy. Tak tohle je možná ten startovací byt, ale za cenu uvázání se ke splácení po 

dobu cca 20 let. 

No dostávám se k tomu, co bylo předmětem diskuse zkusit tyhle byty nějak zajistit a to ze strany 

státu jakýmsi veřejným fondem. Moc si to nedokáži představit, jak by to mohlo fungovat. Ten 

fond by měl mít celostátní působnost, takže byty v několika městech, ale kde je vzít a hlavně 

finanční prostředky na ně?? Začít stavět byty, běh na dlouhou trasu, pokud se nezmění stavební 

zákon, příliš dlouho trvá vyřízení potřebných náležitostí, v Praze i několik let. Koupit malé byty 

již hotové, možná lepší možnost, ale otázka kolik peněz by takový státní fond mohl do počátku 

mít? A teď to hlavní, jak vybírat ty mladé absolventy, kteří budou mít o tuhle formu bydlení 

zájem? Podle vzdělání, věku, příjmu, nevím?? 

Pokud bude nájemné v těchto bytech nějak jo hodně výhodné, tak jak znám českého člověka, 

bude se snažit k tomuto způsobu bydlení dostat i část těch co budou plnit uvedená kritéria a byt 

nutně nepotřebují. Nastanou případy, že si nějaký absolvent takový byt pronajme, fondu bude 

splácet nějakou malou částku a byt dá dále do podnájmu za poměrně větší peníze. Bude i tohle 

někdo kontrolovat? A jaká část by se vlastně měla splácet? 

Myslím si, že takhle by to nefungovalo. Přeci jen je třeba vyjít z nějakého tržního modelu. Jako 

cestu bych např. viděl samostatné řešení v jednotlivých městech. Např. Magistrát města Plzně 

v současné době zahájil rekonstrukci starších bytů v Plzni Zátiší. Bude se jednat o cca 50 bytů, 

které bude město dál pronajímat. Samozřejmě i město má být dobrý hospodářem, tak i částka 

za pronajatý metr čtvereční má být okolo 90,- Kč. Při velikosti bytu cca 40 m2, je to stále dobrá 

cena někde kolem 4.000,- Kč bez energií. O tyto byty již je teď velký zájem a tady se 

nerozlišuje, zda absolvent, mladí lidé, střední nebo starší generace. 
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Snad tedy hledat nějaký jiný způsob, jak by se mohly tyhle byty objevit na trhu? Možná by se 

nějaká firma mohla angažovat ve výstavbě nízkometrážních standartních bytů a ty třeba na 

principu družstva přenechat nějakým zájemcům. Ale i zde budou tržní pravidla vítězit nad 

dobrou myšlenkou. Svého času jsme o něčem podobném uvažovali. Postavit např. malou 

bytovku, cca o 10 bytech a ty přenechat formou družstevních podílů jednotlivým zájemcům. 

Při vstupu do družstva by zaplatili např. 20 % vstupní ceny bytu a zbytek by spláceli po dobu 

20 let. Ale i tady po přepočítání všech pro a proti jsme už kdysi dospěli k tomu, že pokud se 

takové byty vytvoří, lepší je jejich nájem, protože se dostaneme k podobným finančním tokům, 

s tím, že po 20 letech byty stále zůstávají ve vlastnictví investora. A tímhle způsobem i dnes 

uvažuje většina podobných firem na trhu.  

Kde vzít tedy byty pro mladé, absolventy?? Stát by určitě měl v téhle oblasti podat pomocnou 

ruku. Státní fond tedy ano, ale na jiném spravedlivějším principu. Ano nastavit nějaká kritéria, 

je to pro mladé, tak např. dát hranici max. 32 let, jestli svobodný, či manželé atd., ale tak aby 

to bylo přístupné celé této věkové kategorii, neboť by to byl fond bydlení pro mladé. A co by 

vlastně pro ně zajišťoval? Myslím, že nejlepší by byly finanční půjčky, stejně jako jsou dnes 

hypotéky s tím, že úrok by byl nulový, příp. hodně snížený. A kolik půjčit, asi i tady bych se 

držel podobných pravidel, jak byly výše uvedeny u finančních institucí. Zajištění by bylo 

nejspíš vhodné zajistit kupovanou, příp. jinou nemovitostí. Myslím, že tohle by mladí hodně 

uvítali a tady bych asi viděl cestu. Pokud malý byt stačit nebude, budou vydělávat více, není 

problém byt prodat a přeinvestovat prostředky do většího. 

Tak třeba se snad nějakého řešení v této oblasti dočkáme a nezbydou mladým absolventům při 

řešení vlastní bytové situace jen předražené pronajímané byty. 
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TEORIE VS. PRAXE MÉDIÍ V ROLI HLÍDACÍHO PSA DEMOKRACIE 
 

Pavel Sedláček 

 

Média jsou často označována jako čtvrtá moc zastávající funkci hlídacího psa demokracie. 

Označení vychází z formálního rozdělení, nebo ještě lépe „oddělení“ státní moci na moc 

zákonodárnou, výkonnou a soudní, kdy cílem onoho oddělení je chránit jednotlivce/občana 

proti nepřiměřené koncentraci moci či jejímu zneužití. Tolik alespoň volný výklad obecné 

teorie. Podle mediálních teorií pak odpovědnost médií spočívá v odpovědnosti publikům, která 

média sledují. V této rovině značná část publika přikládá tradičním médiím roli objektivního a 

nezávislého informování veřejnosti. V učebnicových příkladech a především dle etických 

kodexů redakcí by tomu tak teoreticky mělo být. Platí ale tento předpoklad nezávislého a 

objektivního informování i v době postmoderní informační společnosti? 

Optikou příjemce mohou mít média například funkci informační a orientační, interpretační, 

socializační, sociálně-kulturní, poznávací a v neposlední řadě i funkci zábavní. Ke společensky 

velmi potřebným funkcím médií pak patří i kontrola veřejné moci, označována anglickým 

pojmem „Watchdog role“49. Nezávislost médií je dnes otázkou velmi citlivou až abstraktní, 

neboť zcela exaktní nezávislosti na jakýchkoliv vnějších faktorech lze docílit u máločeho. 

Nicméně pokud jsou média dostatečně nezávislá a fungují v legislativně zaručeném prostoru 

svobody slova, pak mohou efektivně informovat například o zneužití úředních pravomocí či o 

korupci a kriticky reflektovat výkon státní moci. Nezávislost a objektivita médií by měla 

zároveň zaručit názorovou pluralitu a poskytnout vyvážený prostor oponentním názorům.  

„Role hlídače je většinou pokládána za hlavní a nejdůležitější ze všech funkcí, které média mají, 

a je proto i pokládána za tu, která určuje jejich organizační podobu a formu. Jenže vymezit 

skutečně plnou nezávislost médií na vládě je možné pouze jejich zakotvením na volném trhu,“ 

říká teorie Jamese Currana v knize Nový pohled na masová média a demokracii.50  

V této souvislosti naráží James Curran na duální systém, ve kterém vedle sebe existují 

veřejnoprávní média a komerční média. Zatímco nezávislost komerčních médií mohou 

ovlivňovat vlastnické struktury, sponzoři i zadavatelé inzerce, pak rizikem ohrožujícím 

objektivitu veřejnoprávních médií je zejména politický tlak. Osobně vnímám objektivitu 

českých veřejnoprávních médií, zastoupených především Českou televizí a Českým rozhlasem, 

docela optimisticky. Zásadní otázkou ale zůstává, zda-li je standardní většinové publikum 

schopné rozlišit veřejnoprávní média od médií komerčních, nebo, zajdeme-li v této úvaze ještě 

dále, zda-li je vůbec schopno standardní většinové publikum vnímat médii zprostředkovanou 

informaci optikou případného účelu, či záměru jejího původce. 

Podobně jako Guttenbergův knihtisk pomohl revolučně rozšířit evangelium, změnilo zavedení 

elektronických médií pohled na informační svět. Obecně teorie médií kladou důraz na 

ověřování informací a přinášení relevantních informací. To však naráží na skutečnou praxi s 

masovým vlivem internetových médií. Pro většinu médií je totiž stěžejní, kdo zprávu publikuje 

jako první. Čím je zpráva senzacechtivější nebo např. nabízí snadné/rychlé řešení nějakého 

složitého problému, tím lépe, neboť vysoká návštěvnost má vliv na příjmy média. Na ověřování 

informací proto nezbývá čas. Příliš se neřeší ani nuance ve faktických informacích. To také 

nahrává sílícím dezinformacím, útokům na veřejnoprávní média a uvržení publika do 

informačního chaosu, o novodobých mediích přímo dedikovaných dezinformačnímu obsahu 

nemluvě. 

                                                           
49 Marder, M. 1998: Watchdog Journalism - Arrogance Wins? In Nieman reports (52) Cambridge, 

Massachusetts, https://en.wikipedia.org/wiki/Watchdog_journalism 
50 Curran, James. 2000: Nový pohled na masová média a demokracii. (116-164) Praha: Univerzita Karlova. 

https://www.mediapodlupou.cz/lekce/jsou-media-hlidacim-psem-demokracie-vztah-medii-a-politiky 
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Tyto skutečnosti nás přivádí k otázce. Plní média teoretický předpoklad hlídacího psa 

demokracie? Pominu-li naši socialistickou éru či třeba propagandu jiných totalitních režimů, 

pak konzumenti médií byli zvyklí, že co je zveřejněno v novinách a v televizi, to je pravda. 

Starší generace si zvykla na mediální komfort, kdy stačilo informace pouze pasivně 

přijímat. Domnívám se ale, že funkce médií, jakožto hlídacího psa demokracie, se takto vymyká 

z teoretických předpokladů. Nově je důraz na ověřování informací přenášen na konzumenta 

médií. Informace musíme filtrovat, ověřovat a kriticky hodnotit. Počítá s tím i naše společnost? 

Je na to dostatečně připravena? Úvahu si dovolím uzavřít citátem hudebníka Jima Morrisona, 

který pronesl: „Kdo ovládá média, ovládá mysl“. 

 

 


